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I DLA CIEBIE,
JEŚLIŚ WYTRWAŁ
Z HARRYM
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Dziedziczny grzechu nasz!
Klątwa to twoja straż.
O ty, najkrwawsza z ran!
Komu wytchnienie dasz?
Któż twego bólu pan?
Tylko Atrydów płód
Rozetnie dawny wrzód.
Dziedzicu, dom swój lecz!
Bogów tu wzywam wprzód,
By twój nie chybił miecz.
O mieszkańcy podziemnych stref!
Jeśli dotarł do was przysiąg zew,
Dajcie dzieciom pomścić ojca krew!
Ajschylos, Oresteja: Ofiarnice
(przekład Jana Kasprowicza)
Śmierć jeno przemierza świat, podobnie jak dwaj wierni druhowie, którzy razem przemierzają
morza; jeden zawsze będzie żyć w drugim. Zniewoleni miłością, żyją w tym, co
wszechobecne. W owym boskim zwierciadle widzą się twarzą w twarz, wolni i nieskalani.
Wielka to dla nich pociecha, bo choć rzec można, że z tego świata odeszli, to ich przyjaźń
wciąż trwa, ponieważ jest nieśmiertelna.
William Penn, Nowe owoce samotności
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Czarny Pan rośnie w siłę
Na wąskiej, skąpanej w blasku księżyca drodze pojawili się znikąd dwaj mężczyźni.
Przez chwilę stali nieruchomo, celując w siebie różdżkami, a potem, kiedy się rozpoznali,
pochowali różdżki pod peleryny i żwawym krokiem ruszyli w jednym kierunku.
- Dobre wieści? - zapytał wyższy z nich.
- Trudno o lepsze - odrzekł Severus Snape.
Z lewej strony drogę obrastały niskie krzaki jeżyn, z prawej wysoki, starannie
przystrzyżony żywopłot. Mężczyźni szli szybko; ich długie, sięgające kostek peleryny
łopotały jak skrzydła wielkich czarnych ptaków.
- Już myślałem, że się spóźnię - powiedział Yaxley, którego tępa twarz raz po raz
pojawiała się w świetle księżyca, przedzierającym się przez gałęzie drzew. - Kosztowało to
trochę więcej wysiłku, niż się spodziewałem, ale mam nadzieję, że będzie zadowolony. A ty?
Jesteś pewny, że dobrze cię przyjmie?
Snape tylko kiwnął głową. Skręcili w prawo, w szeroką aleję, również obrzeżoną
żywopłotem, biegnącym dalej, poza wykute z żelaza pręty imponującej bramy, która
zagrodziła im drogę. Nie zatrzymali się przed nią: obaj unieśli lewe ręce w geście
pozdrowienia i przeszli przez bramę, jakby poczerniały metal był dymem.
Cisowy żywopłot tłumił ich kroki. Gdzieś na prawo coś zaszeleściło. Yaxley szybko
wyciągnął różdżkę i skierował ją w ciemność ponad głową swojego towarzysza, ale okazało
się, że to tylko biały paw, przechadzający się majestatycznie po szczycie żywopłotu.
- Ach, ten Lucjusz... lubi sobie dogadzać. Pawie... - mruknął Yaxley, chowając różdżkę.
Z ciemności wyłonił się ładny wiejski dwór, przez romboidalne kratki szyb dolnych
okien sączyło się światło. Gdzieś z boku, spoza żywopłotu, z pogrążonego w mroku ogrodu
dobiegał cichy plusk fontanny. Snape i Yaxley ruszyli spiesznym krokiem prostą aleją
wysypaną żwirem, chrzęszczącym pod ich stopami. Kiedy dotarli do frontowych drzwi, same
rozwarły się przed nimi.

Weszli do wielkiego, mrocznego holu, którego kamienną posadzkę pokrywał wspaniały
dywan. Oczy bladolicych postaci z portretów na ścianach uważnie śledziły każdy ich krok.
Stanęli przed masywnymi, drewnianymi drzwiami do salonu i zawahali się przez chwilę, a
potem Snape obrócił mosiężną gałkę.
Salon był pełen ludzi, siedzących w milczeniu przy długim, ozdobnym stole. Resztę
mebli odsunięto w nieładzie pod ściany. Jedynym źródłem światła był ogień buzujący w
marmurowym kominku, nad którym wisiało ciężkie zwierciadło w pozłacanej ramie. Snape i
Yaxley zatrzymali się w progu, oswajając się z panującym tu mrokiem, i dopiero po chwili
ujrzeli najbardziej zdumiewający fragment roztaczającej się przed nimi sceny: nieruchomą
postać unoszącą się głową w dół nad stołem i obracającą się powoli, jakby wisiała na
niewidzialnej linie. Jej zarys odbijał się w zwierciadle i w wypolerowanym blacie stołu. Nikt
nie zwracał na nią uwagi, tylko blady młodzieniec, siedzący pod nią, najwyraźniej nie mógł
się powstrzymać, by co chwila nie zerknąć na nią ukradkiem.
- Yaxley, Snape - rozległ się donośny, wysoki głos od szczytu stołu. - Prawie się
spóźniliście.
Ten, który wypowiedział te słowa, siedział na tle marmurowego kominka, więc z
początku nowo przybyli widzieli tylko ciemną sylwetkę. Dopiero kiedy podeszli bliżej,
zajaśniała w mroku jego bezwłosa twarz, przywodząca na myśl głowę węża, z wąskimi
szparami zamiast nozdrzy i jarzącymi się czerwienią oczami o pionowych źrenicach. Była tak
blada, że wydawała się jaśnieć perłową poświatą.
- Tutaj, Severusie - rzekł Voldemort, wskazując krzesło po swojej lewej stronie. - Yaxley,
ty obok Dołohowa.
Zajęli wskazane miejsca. Snape czuł na sobie spojrzenia większości zgromadzonych i to
do niego zwrócił się najpierw Voldemort.
- No więc?
- Panie, Zakon Feniksa zamierza przenieść Harry'ego Pottera z jego obecnej kryjówki. W
przyszłą sobotę, gdy zapadnie noc.
Jego słowa wzbudziły w obecnych wyczuwalną emocję; jedni znieruchomieli, inni
poruszyli się niespokojnie. Wszyscy wpatrywali się w Snape’a i Voldemorta.
- W sobotę... gdy zapadnie noc - powtórzył Voldemort.
Czerwone oczy wpatrywały się w czarne oczy Snape'a z taką intensywnością, że
niektórzy odwrócili głowy w bok, jakby się bali, że spopieli ich żar tego spojrzenia. Snape nie
opuścił jednak głowy, patrzył spokojnie w twarz Voldemorta, a ten po dłuższej chwili
wykrzywił wargi w grymasie, który miał być chyba uśmiechem.

- Dobrze. Bardzo dobrze. A ta informacja pochodzi...
- Ze źródła, o którym rozmawialiśmy - odrzekł Snape.
- Panie!
To Yaxley wychylił się spoza stołu, wpatrzony w Voldemorta i Snape’a. Wszystkie oczy
zwróciły się ku niemu.
- Panie, ja słyszałem coś innego. - Urwał, ale Voldemort milczał, więc po chwili ciągnął
dalej: - Auror Dawlish zdradził mi, że Pottera przeniosą dopiero trzydziestego, w noc
poprzedzającą jego siedemnaste urodziny.
Snape uśmiechnął się.
- Według mojego źródła zamierzają nam podsunąć fałszywy trop. To pewnie właśnie ta
informacja. Sądzę, że na Dawlisha rzucono zaklęcie Confundus. I to nie po raz pierwszy.
Wiadomo, że mu nie ufają.
- Zapewniam cię, panie, że Dawlish był tego absolutnie pewny - powiedział Yaxley.
- To całkiem naturalne, skoro był pod działaniem Confundusa - rzekł Snape. - I
zapewniam ciebie, Yaxley, że Biuro Aurorów zostało już wyłączone z opieki nad Harrym
Potterem. Zakon podejrzewa, że infiltrujemy ministerstwo.
- A więc Zakonowi w końcu udało się coś wyniuchać, tak? - odezwał się krępy
mężczyzna siedzący niedaleko Yaxleya, po czym parsknął zjadliwym chichotem, któremu
zawtórowano wzdłuż stołu.
Voldemort nie roześmiał się. Spojrzał w górę, na powoli obracające się nad stołem ciało.
Milczał, jakby pogrążony we własnych myślach.
- Panie - ciągnął niezrażony tym wszystkim Yaxley - Dawlish twierdzi, że w
przeniesieniu chłopca wezmą udział wszyscy aurorzy...
Voldemort uniósł wielką, białą rękę i Yaxley natychmiast zamilkł, patrząc z zawiścią, jak
Czarny Pan zwraca się znowu do Snape’a.
- Dokąd zamierzają przenieść chłopaka?
- Do domu jednego z członków Zakonu - odrzekł Snape. - Według mojego źródła ten
dom będzie miał zapewnioną wszelką ochronę, na jaką stać Zakon i ministerstwo. Uważam,
że kiedy chłopak już tam się znajdzie, trudno go będzie stamtąd porwać, chyba że uda się nam
opanować ministerstwo przed przyszłą sobotą i wykryć dość zabezpieczających dom zaklęć,
by przełamać resztę.
- Co ty na to, Yaxley? - zawołał od szczytu stołu Voldemort, a w jego czerwonych oczach
rozbłysł żar. - Uda nam się opanować ministerstwo przed przyszłą sobotą?
Wszystkie oczy ponownie zwróciły się ku Yaxleyowi, który wyprostował ramiona.

- Panie mój, mam dobrą wiadomość w tym względzie. Udało mi się... z trudem i
olbrzymim wysiłkiem... rzucić zaklęcie Imperius na Piusa Thicknesse’a.
Te słowa wywarły duże wrażenie na siedzących w pobliżu, a jego sąsiad, Dołohow,
mężczyzna o podłużnej, wykrzywionej posępnym grymasem twarzy, poklepał go z uznaniem
po plecach.
- Tak, to dobra wiadomość - powiedział Voldemort - ale jeden Thicknesse to za mało.
Zanim zacznę działać, Scrimgeoura muszą otoczyć nasi ludzie. Wystarczy jeden nieudany
zamach na życie ministra, a będę musiał zaczynać wszystko od początku.
- To prawda... ale przecież wiesz, panie, że Thicknesse, jako szef Departamentu
Przestrzegania Prawa Czarodziejów, ma regularne kontakty nie tylko z samym ministrem, ale
i z szefami pozostałych departamentów. Sądzę więc, że będzie całkiem łatwo, skoro już
mamy kontrolę nad tak wysoko postawionym urzędnikiem, podporządkować sobie innych,
tak by wszyscy działali na rzecz obalenia Scrimgeoura.
Pod warunkiem, że nie zdemaskują Thicknesse’a, zanim przeciągnie resztę na naszą
stronę - wycedził Voldemort. - W każdym razie wydaje się mało prawdopodobne, bym przejął
ministerstwo przed przyszłą sobotą. Skoro nie możemy dosięgnąć chłopaka w jego nowej
kryjówce, musimy to zrobić, gdy będzie tam przenoszony.
- I są na to duże szanse, panie mój - powiedział Yaxley, najwidoczniej łaknący pochwały.
- Mamy już swoich ludzi w Departamencie Transportu. Jeśli Potter będzie się teleportował
albo użyje Sieci Fiuu, natychmiast się o tym dowiemy.
- Tego na pewno nie zrobi - odezwał się Snape. - Zakon wyklucza wszelką formę
transportu, która jest zarządzana lub kontrolowana przez ministerstwo. W ministerstwie nie
ufa nikomu.
- Tym lepiej - powiedział Voldemort. - Będzie musiał przedostać się do nowej kryjówki
bez użycia czarów. Łatwiej będzie go dopaść. - Znowu spojrzał na powoli obracające się w
powietrzu ciało. - I zrobię to osobiście. Za dużo już było pomyłek. Niektóre sam popełniłem.
To, że Potter wciąż żyje, jest w znacznie większej mierze skutkiem moich błędów niż jego
zwycięstw.
Zgromadzeni przy stole śmierciożercy wpatrywali się w Voldemorta z lękiem, jakby w
obawie, że każdy z nich może zostać obwiniony o to, że Harry Potter nadal żyje. Voldemort
zdawał się jednak zwracać bardziej do siebie niż do któregokolwiek z nich, wciąż wpatrując
się w wiszące nad nim ciało.
- Byłem nieostrożny, działałem pochopnie, za bardzo polegałem na szczęśliwych
przypadkach, a taka beztroska zwykle niweczy wszystkie plany, jeśli nie są przemyślane do

końca. Ale teraz wiem już więcej. Zrozumiałem wiele spraw, których przedtem nie
pojmowałem. To ja muszę zabić Harry’ego Pottera. Ja sam. I uczynię to.
Jakby w odpowiedzi na te słowa rozległ się straszliwy, przeciągły jęk pełen rozpaczy i
bólu. Wielu z siedzących przy stole spojrzało ze strachem w dół, bo ów jęk zdawał się
dobywać spod ich stóp.
- Glizdogonie - rzekł Voldemort tym samym co uprzednio spokojnym, zadumanym
tonem, nie odwracając wzroku od obracającego się nad nim ciała - czy nie kazałem ci
dopilnować, żeby nasz więzień siedział cicho?
- Tak, p-panie - wyjąkał mizerny człeczyna, który skulił się na krześle tak, że prawie nie
było go widać zza stołu. Zsunął się z krzesła i wybiegł z pokoju, pozostawiając po sobie
smugę dziwnej srebrnej poświaty.
- A więc, jak powiedziałem - ciągnął Voldemort, spoglądając teraz na pełne napięcia
twarze swoich zwolenników - wiem już więcej. Na przykład to, że zanim uśmiercę Pottera,
będę musiał pożyczyć od któregoś z was różdżkę.
Otaczające go twarze zastygły w przerażeniu, jakby ich pan zażądał, by któryś z nich
oddał mu jedno ze swoich ramion.
- Co, nie ma ochotników? - zadrwił Voldemort. - No cóż... Lucjuszu, tobie różdżka nie
będzie już potrzebna.
Lucjusz Malfoy drgnął. W blasku ognia twarz miał pożółkłą i woskowatą, z oczami
zapadniętymi w ciemne oczodoły.
- Tak, panie? - zapytał ochrypłym głosem.
- Różdżka, Lucjuszu. Potrzebna mi twoja różdżka.
- Ja...
Malfoy zerknął na swoją żonę. Patrzyła przed siebie, równie blada jak on, ale wyczuł pod
stołem krótki uścisk jej szczupłych palców na swoim przegubie. Sięgnął za pazuchę,
wyciągnął różdżkę i podał ją Voldemortowi, który przyjrzał się jej z bliska.
- Co to jest?
- Wiąz, mój panie - wyszeptał Malfoy.
- A rdzeń?
- Smok... włókno smoczego serca.
- Świetnie - rzekł Voldemort, po czym wyjął swoją różdżkę i porównał długości.
Lucjusz Malfoy zrobił mimowolnie taki ruch, jakby oczekiwał, że Voldemort odda mu w
zamian swoją różdżkę. Nie uszło to uwadze Voldemorta, którego oczy rozszerzyły się
złowieszczo.

- Mam ci dać swoją różdżkę, Lucjuszu? Moją różdżkę? Niektórzy parsknęli stłumionym
śmiechem.
- Podarowałem ci wolność, Lucjuszu, i jeszcze ci mało? Ale zauważyłem, że ostatnio
ciebie i twoją rodzinę coś gnębi... Cóż to takiego? Może moja obecność w twoim domu?
- Ależ skąd... nie... panie mój, przenigdy...
- Och, Lucjuszu, po co te kłamssstwa...
Jego głos zdawał się nadal syczeć w powietrzu, choć ohydne wargi przestały już się
poruszać. Ten i ów spośród śmierciożerców ledwo powstrzymał się od wzdrygnięcia, bo ów
syk narastał, a spod stołu dał się słyszeć stłumiony chrzęst, jakby coś ciężkiego sunęło po
podłodze.
Olbrzymi wąż grubości ludzkiego uda wynurzył się spod stołu i powoli wspinał na
krzesło Voldemorta, by w końcu spocząć na jego ramionach. Jego oczy, z pionowymi
szparkami zamiast źrenic, były nieruchome. Voldemort pogładził go długimi, szczupłymi
palcami, wciąż wpatrując się w Lucjusza Malfoya.
- Cóż takiego gnębi Malfoyów, pytam? Czym ich pokarał los? Czyż od wielu lat nie
zarzekali się, że wyczekują mojego powrotu, mojego dojścia do władzy?
- Tak, mój panie, tak, tak - wybełkotał Lucjusz Malfoy, ocierając drżącą ręką pot
spływający na górną wargę. - Pragnęliśmy tego... pragniemy.
Siedząca po jego lewej stronie żona skinęła sztywno głową, nie patrząc na Voldemorta i
węża. Po prawej stronie jego syn Draco, który dotąd wpatrywał się w wiszące nad nim ciało,
zerknął na Voldemorta i szybko odwrócił wzrok, unikając z nim kontaktu.
- Panie mój - odezwała się siedząca nieco dalej ciemnowłosa kobieta głosem
nabrzmiałym emocją - to wielki zaszczyt gościć cię tutaj, w naszym rodzinnym domu. To
wielkie szczęście, większe nie mogło nas spotkać.
Siedziała obok swojej siostry, niepodobna do niej w niczym: Narcyza jasnowłosa,
sztywno wyprostowana i beznamiętna, Bellatriks ciemnowłosa, z oczami do połowy
przysłoniętymi ciężkimi powiekami, wychylona ku Voldemortowi, bo same słowa nie mogły
wyrazić jej tęsknoty za bliskością Czarnego Pana.
- Wielkie szczęście - powtórzył Voldemort, przechylając lekko głowę i przyglądając się
jej uważnie. - To wiele znaczy w twoich ustach, Bellatriks.
Zarumieniła się, a w jej oczach rozbłysły łzy szczęścia.
- Pan mój wie przecież, że mówię szczerą prawdę!
- Wielkie szczęście... nawet w porównaniu z tym, co wydarzyło się w waszej rodzinie w
tym tygodniu?

Przez chwilę patrzyła na niego zdumiona, z rozchylonymi ustami.
- Nie wiem, o czym mówisz, panie...
- Mówię o twojej siostrzenicy. I waszej, Lucjuszu i Narcyzo. Właśnie poślubiła
wilkołaka, Remusa Lupina. Musicie być bardzo dumni.
Wokół stołu wybuchły szydercze śmiechy. Wielu wychylało wykrzywione uciechą
twarze, by wymienić znaczące spojrzenia, niektórzy uderzali pięściami w stół. Wielki wąż,
wyraźnie zniesmaczony wrzawą, otworzył paszczę i zasyczał gniewnie, ale śmierciożercy nie
zwracali na niego uwagi, radując się z hańby Bellatriks i Malfoyów. Twarz Bellatriks, tak
jeszcze niedawno zarumieniona ze szczęścia, powlekła się purpurowymi plamami oburzenia.
- Panie, ona nie jest naszą siostrzenicą! - zawołała, przekrzykując wrzawę. - Dla nas... dla
Narcyzy i dla mnie... siostra przestała istnieć, odkąd poślubiła tego szlamę. Nie mamy nic
wspólnego ani z tym bękartem, jej córką, ani z żadnym zwierzakiem, którego poślubiła.
- A co ty powiesz, Draco? - zapytał Voldemort, a choć nie podniósł głosu, słychać go było
wyraźnie mimo gwizdów i szyderczych śmiechów, które wypełniły pokój. - Będziesz się
opiekował szczeniętami?
Zgromadzonych opanowała jeszcze większa wesołość. Przerażony Draco Malfoy spojrzał
na ojca, ale ten opuścił oczy, więc przeniósł wzrok na matkę, która nieznacznie potrząsnęła
głową, po czym znowu wlepiła martwe spojrzenie w przeciwległą ścianę.
- Dość już - powiedział Voldemort, gładząc rozzłoszczonego węża. - Dość.
Śmiechy natychmiast ucichły.
- Niewiele naszych najstarszych rodów uniknęło tej zarazy - powiedział, podczas gdy
Bellatriks wciąż wpatrywała się w niego błagalnym wzrokiem, wstrzymując oddech. - Trzeba
przycinać gałęzie, by drzewo było zdrowe. Odcinać te, które mogą zarazić resztę.
- Tak, mój panie - wyszeptała Bellatriks, a jej oczy znowu nabrzmiały łzami
wdzięczności. - Gdy tylko nadarzy się sposobność!
- Wkrótce się nadarzy. A dotyczy to nie tylko waszej rodziny, ale i całego świata...
Wytniemy raka, który nas wyniszcza. Pozostaną tylko ci, w których płynie czysta krew
czarodziejów.
Voldemort uniósł różdżkę Lucjusza Malfoya, wycelował w powoli obracające się nad
stołem ciało i machnął nią krótko. Galo ożyło z jękiem i zaczęło się miotać, próbując się
uwolnić z niewidzialnych więzów.
- Rozpoznajesz naszego gościa, Severusie?

Snape spojrzał na wiszącą głową w dół kobietę. Teraz patrzyli na nią wszyscy
śmierciożercy, jakby im nagle pozwolono okazać zaciekawienie. Gdy jej twarz obróciła się w
stronę bijącego z kominka blasku, zawołała ochrypłym głosem:
- Severusie! Pomóż mi!
- Och, tak - odrzekł Snape, gdy ciało znów się do niego odwróciło.
- A ty, Draco? - zapytał Voldemort, głaszcząc wolną ręką pysk węża.
Draco potrząsnął gwałtownie głową. Teraz, gdy kobieta odzyskała zmysły, nie był już w
stanie na nią spojrzeć.
- No, ale ty nie uczęszczałeś na jej lekcje - rzekł Voldemort. - Ci, którzy jej nie znają,
niech się dowiedzą, że gościmy dzisiaj Charity Burbage, która do niedawna uczyła w Szkole
Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.
Rozległy się ciche pomruki. Jakaś tęga, przysadzista kobieta z ostrymi zębami
zachichotała szyderczo.
- Taak... - wycedził Voldemort. - Profesor Burbage uczyła dzieci czarodziejów i
czarownic o mugolach... Mówiła im, że niewiele się od nas różnią...
Jeden ze śmierciożerców splunął na podłogę. Charity Burbage obróciła się ponownie
twarzą do Snape’a.
- Severusie... błagam... błagam...
- Milcz - powiedział Voldemort i jeszcze raz machnął krótko różdżką, a Charity ucichła,
jakby jej nagle zakneblowano usta. - Nie poprzestając na zatruwaniu umysłów naszych dzieci,
profesor Burbage w zeszłym tygodniu opublikowała w „Proroku Codziennym" namiętną
apologię szlam. Zaakceptujmy szlamy, nawołuje pani profesor. Tak, mamy spojrzeć łaskawym
okiem na tych złodziei naszej wiedzy i magii! Malejąca liczba czarodziejów czystej krwi to,
według niej, niezmiernie sprzyjająca okoliczność... niech wszyscy pomieszają się z
mugolami... tak, albo z wilkołakami...
Tym razem nikt się nie roześmiał; w głosie Voldemorta zbyt wyraźnie zabrzmiała
wściekłość i odraza. Charity Burbage po raz trzeci obróciła się twarzą do Snape’a, łzy
spływały jej z oczu we włosy. Snape przyglądał się beznamiętnie, jak znowu powoli odwraca
się od niego.
- Avada Kedavra.
Błysk zielonego światła rozświetlił najciemniejsze kąty pokoju. Charity runęła z głuchym
łoskotem na stół, który zadrżał i zatrzeszczał. Wielu śmierciożerców odchyliło się gwałtownie
do tyłu. Draco spadł z krzesła.

- Nagini, obiad - powiedział cicho Voldemort, a wielki wąż zakołysał się i ześliznął z jego
ramion na wypolerowany blat stołu.

ROZDZIAŁ

DRUGI

In memoriam
Harry krwawił. Ściskając prawą rękę lewą i klnąc pod nosem, pchnął barkiem drzwi
swojej sypialni. Rozległ się chrzęst tłuczonej porcelany: nadepnął na filiżankę z zimną
herbatą, która stała przed drzwiami na podłodze.
- Co za...?
Obejrzał się. Podest schodów domu przy Privet Drive 4 był pusty. Może to jeden z
głupich pomysłów Dudleya? Starając się trzymać w górze krwawiącą rękę, drugą zgarnął
szczątki porcelany i wrzucił je do przepełnionego pojemnika na śmieci, stojącego tuż za
drzwiami. Potem powędrował do łazienki, żeby przemyć palec pod kranem.
Jakie to głupie, bezsensowne, irytujące ponad wszelką miarę, że jeszcze przez cztery dni
nie może używać czarów... chociaż, prawdę mówiąc, nawet gdyby mógł, i tak by ich teraz nie
użył do wyleczenia tak paskudnie rozciętego palca, bo po prostu nie miał pojęcia, jak się
leczy rany. Przyznał w duchu, że to poważny brak w jego czarodziejskiej edukacji, zwłaszcza
ze względu na najbliższe plany. Przyrzekając sobie w duchu, że zapyta o to Hermionę, wytarł
rozlaną herbatę papierem toaletowym, po czym wrócił do swojej sypialni i zatrzasnął drzwi.
Ten ranek postanowił poświęcić na całkowite opróżnienie swojego szkolnego kufra, a
robił to po raz pierwszy od czasu, gdy go sześć lat temu spakował. Na początku każdego roku
szkolnego po prostu wygarniał z kufra trzy czwarte zawartości, by zrobić miejsce dla nowych
podręczników i ubrań, pozostawiając na dnie grubą warstwę śmieci - starych piór,
wysuszonych oczu żuków, pojedynczych skarpetek, nie pasujących już ani na jego nogę, ani
do żadnej pary. Kiedy zanurzył prawą rękę w tej mierzwie, poczuł ostry ból w czwartym
palcu, a kiedy ją szybko wyciągnął, zobaczył dużo krwi.
Teraz zachowywał już większą ostrożność. Uklęknąwszy obok kufra, sięgnął ponownie
na dno i wyciągnął najpierw starą odznakę, która migotała na zmianę ledwo już widocznymi
napisami KIBICUJ CEDRIKOWI DIGGORYEMU i POTTER CUCHNIE, potem popękany
fałszoskop i złoty medalion, w którym ukryty był list podpisany inicjałami R.A.B., by

wreszcie odkryć, czym się zranił. Był to dwucalowy kawałek zaczarowanego lusterka, które
dostał od swojego ojca chrzestnego, Syriusza. Odłożył go na bok i jeszcze raz ostrożnie
pogrzebał w kufrze, ale z reszty lusterka pozostały tylko drobniutkie szczątki, które przywarły
do najgłębszej warstwy śmieci jak błyszczący gruboziarnisty piasek.
Wyprostował się i spojrzał z bliska w kawałek lusterka z poszarpanymi brzegami, ale
ujrzał w nim tylko swoje zielone oko. Odłożył go więc na ostatni numer „Proroka
Codziennego", który leżał, jeszcze nieprzeczytany, na łóżku, i atakując resztę śmieci,
próbował stłumić gwałtowny napływ gorzkich wspomnień, bolesnego żalu i tęsknoty,
wywołany odkryciem pękniętego lusterka.
Całkowite opróżnienie kufra zajęło mu godzinę. Bezużyteczne rzeczy odrzucił, a resztę
podzielił na te, które w najbliższym czasie będą potrzebne, i te, które na razie do niczego mu
się nie przydadzą. Szaty szkolne, strój do quidditcha, kociołek, pergaminy, pióra i większość
podręczników wylądowały w kącie. Ciekaw był, co z nimi zrobią wuj i ciotka; pewnie spalą
je nocą, jakby były dowodami rzeczowymi jakiejś strasznej zbrodni. Ubrania mugolskie,
pelerynę-niewidkę, przybornik do sporządzania eliksirów, kilka książek, album ze zdjęciami,
który kiedyś dostał od Hagrida, paczkę listów i swoją różdżkę upchał w starym plecaku. Do
kieszeni plecaka wcisnął Mapę Huncwotów i medalion z listem podpisanym inicjałami
R.A.B. Choć medalion nie przedstawiał prawie żadnej wartości, zatrzymał go ze względu na
cenę, jaką przyszło za niego zapłacić.
Pozostał pokaźny stos gazet, spoczywający na jego biurku obok klatki z Hedwigą:
egzemplarze „Proroka Codziennego", które nagromadziły się tego lata w czasie jego pobytu
w domu przy Privet Drive 4.
Wstał, przeciągnął się i podszedł do biurka. Hedwiga nie poruszyła się, kiedy zaczął
szybko przeglądać gazety, odrzucając je po kolei na kupę śmieci: albo spała, albo udawała, że
śpi. Była obrażona na Harry’ego, bo ostatnio prawie nie wypuszczał jej z klatki.
Gazet było już na biurku niewiele, więc zwolnił, szukając egzemplarza, który przyszedł
wkrótce po jego przyjeździe na letnie wakacje. Pamiętał, że na pierwszej stronie była tam
krótka wzmianka o rezygnacji Charity Burbage, nauczycielki mugoloznawstwa w Hogwarcie.
W końcu go znalazł, otworzy! na dziesiątej stronie i usiadł przy biurku, żeby jeszcze raz
przeczytać artykuł, którego szukał.
WSPOMNIENIE O ALBUSIE DUMBLEDORZE
Elfias Doge

Albusa Dumbledore’a poznałem, gdy miałem jedenaście lat, w pierwszym dniu
naszego pobytu w Hogwarcie. Polubiliśmy się od razu, niewątpliwie dlatego, że obaj
czuliśmy się osamotnieni. Na krótko przed przybyciem do szkoły zachorowałem na
smoczą ospę i choć już minęła zaraźliwa faza choroby, moja zielona, obsypana
dziobami twarz skutecznie odstraszała kolegów. Natomiast Albus od początku miał
zszarganą reputację, bo rok wcześniej jego ojca, Persiwala Dumbledore’a, skazano
za brutalną napaść na trzech młodych mu goli, co zostało nagłośnione przez prasę.
Albus nigdy nie próbował zaprzeczać, że jego ojciec (osadzony w Azkabanie,
gdzie zmarł) popełnił to przestępstwo, przeciwnie, kiedy zdobyłem się na odwagę, by
go o to zapytać, odpowiedział, że jest przekonany o winie swojego ojca. Więcej o tej
ponurej sprawie nie mówił, chociaż wielu go nagabywało. Niektórzy pochwalali ten
czyn i zakładali, że Albus też nienawidzi mugoli. Trudno o większą pomyłkę! Każdy,
kto jako tako znał Albusa, mógł zaświadczyć, że nigdy nie przejawiał choćby
najsłabszej niechęci do mugoli; mało tego, w późniejszych łatach z determinacją
wałczył o uznanie ich praw, co mu przysporzyło wielu wrogów.
Już po kilku miesiącach sam Albus zaczął jednak zyskiwać sławę, która
przyćmiła wyczyn jego ojca. Pod koniec pierwszego roku nie mówiło się już o nim
jako o synu przestępcy, zagorzałego przeciwnika mugoli, ale jako o najwybitniejszym
uczniu, jaki kiedykolwiek pojawił się w Hogwarcie. Ci z nas, którzy mieli przywilej
bycia jego przyjaciółmi, brali z niego przykład i korzystali z jego pomocy oraz
dobrych rad, czego nigdy nikomu nie szczędził. W późniejszych łatach wyznał mi, ze
już wówczas czuł szczególny pociąg do nauczania.
W Hogwarcie Albus nie tylko zdobył wszystkie możliwe nagrody i wyróżnienia,
ale wkrótce korespondował z najwybitniejszymi czarodziejami tamtych czasów,
wśród których były takie sławy, jak alchemik Nicolas Flamel, historyk Bathilda
Bagshot czy teoretyk magii Adalbert Waffling. Sporo jego szkolnych wypracowań
trafiło do naukowych czasopism, takich jak „ Transmutacja Współczesna",
„Horyzonty Zaklęć" czy „Eliksirotwórstwo Praktyczne". Miał przed sobą wielką,
błyskawiczną karierę i powszechnie sądzono, że zajęcie przez niego stanowiska
ministra magii to tylko kwestia czasu. Choć w późniejszych latach był już tego bliski,
mogę z całym przekonaniem zaświadczyć, że nigdy nie miał takich ambicji.
Po trzech łatach w Hogwarcie pojawił się jego brat Aberforth. Byli do siebie
zupełnie niepodobni. Aberforth unikał książek i w przeciwieństwie do Albusa wolał
rozstrzygać spory, wyzywając oponentów na pojedynek, zamiast używać rozsądnych

argumentów. Muszę jednak zaprzeczyć pogłoskom, że bracia się nie lubili. Mieli
różne zainteresowania, to prawda, ale łączyła ich braterska przyjaźń, choć dla
Aberfortha życie w cieniu słynnego brata na pewno nie było łatwe, podobnie zresztą
jak dla tych z nas, którzy cieszyli się przyjaźnią Albusa.
Kiedy Albus i ja opuściliśmy Hogwart, zamierzaliśmy odbyć razem tradycyjną
podróż po świecie, odwiedzając i poznając czarodziejów w innych krajach, zanim
rozpoczniemy własne kariery. Doszło jednak do tragedii. W przeddzień wyruszenia w
podróż zmarła matka Albusa, Kendra, i Albus został głową oraz jedynym żywicielem
rodziny. Pozostałem jeszcze przez kilka dni, by wziąć udział w pogrzebie Kendry, po
czym wyruszyłem w świat samotnie. Złota, które Albus odziedziczył po matce, nie
było wiele, więc mając pod opieką młodszego brata i siostrę, nie mógł mi
towarzyszyć.
Nastał czas, gdy nasze kontakty osłabły. Wędrując po świecie, słałem do Albusa
listy, w których opisywałem mu - może niezbyt taktownie - swoje przygody i
doświadczenia, od ucieczki przed chimerami w Grecji po eksperymenty egipskich
alchemików. Z jego listów niewiele się mogłem dowiedzieć. Podejrzewałem, że życie,
jakie z konieczności wiódł, musiało być nieznośnie nudne, biorąc pod uwagę jego
wybitne zdolności i zainteresowania. Pod koniec trwającej rok podróży
dowiedziałem się z przerażeniem o nowej tragedii, która ugodziła rodzinę
Dumbledore’ów - o śmierci młodszej siostry Albusa, Ariany.
Choć Ariana była chora od dłuższego czasu, ten cios, który spadł wkrótce po
śmierci matki, boleśnie zranił obu braci. Wszyscy, którzy dobrze znali Albusa - a i ja
mogę się zaliczyć do tych szczęśliwców - są zgodni co do tego, że śmierć siostry, za
którą czuł się osobiście odpowiedzialny (choć, oczywiście, nie było w tym jego winy),
pozostawiła w nim trwały ślad.
Odczułem to natychmiast po powrocie do domu. Był wciąż młodzieńcem, ale
doświadczył już zbyt wiele jak na swój wiek. Cechowała go o wiele większa
powściągliwość, zanikła beztroska, nie tryskał już humorem jak dawniej. W dodatku
śmierć Ariany nie zbliżyła go do Aberfortha, jak można by się spodziewać, ale jakby
ich od siebie oddaliła. (Z czasem to się zmieniło i w późniejszych latach nawiązali
serdeczne, choć może nie najbliższe stosunki). Od tego czasu rzadko mówił o swoich
rodzicach i o siostrze, a jego przyjaciele i znajomi nauczyli się nie wspominać o nich
w jego obecności.

Jego wspaniałe osiągnięcia w następnych latach z pewnością opiszą inni. Zbyt
szczodrze wzbogacił skarbiec wiedzy czarodziejów, by je tutaj wyliczyć, wspomnę
jednak o dwunastu sposobach użycia smoczej krwi, które to odkrycie będzie służyć
wielu pokoleniom, i o wielu jego precedensowych opiniach, które sformułował jako
Naczelny Mag Wizengamotu, Mówią, że w całych dziejach świata czarodziejów nie
było takiego pojedynku, jaki Dumbledore stoczył w 1945 roku z Grindelwaldem.
Potwierdzają to mrożące krew w żyłach wspomnienia naocznych świadków.
Zwycięstwo Dumbledore’a i jego konsekwencje dla całego świata czarodziejów są
uznawane za tak znaczący punkt zwrotny w jego dziejach, jak uchwalenie
Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarów lub upadek Tego, Którego Imienia Nie
Wolno Wymawiać.
Albus Dumbledore nie był człowiekiem zarozumiałym i próżnym. Potrafił w
każdym znaleźć coś wartościowego, choćby to była osoba mało znacząca lub
niegodziwa. Do wszystkich odnosił się z wielką życzliwością, wszystkim okazywał
współczucie. Myślę, że na ukształtowanie się takiej postawy miały wpływ bolesne
przeżycia z młodości. Trudno mi wyrazić, jak bardzo będzie mi brak jego przyjaźni,
ale moje osobiste odczucia są niczym w porównaniu ze stratą, jakiej doznał cały
świat czarodziejów. Był najmądrzejszym, najbardziej inspirującym i najbardziej
uwielbianym przez uczniów dyrektorem Hogwartu. Umarł tak, jak żył: zawsze w imię
większego dobra. Do ostatniej godziny gotów był wyciągnąć rękę do małego chłopca
obsypanego krostami po smoczej ospie, tak jak w dniu, w którym go poznałem.
Harry skończył czytać, ale wciąż wpatrywał się w fotografię towarzyszącą wspomnieniu
o zmarłym. Dumbledore miał na niej swój zwykły dobrotliwy uśmiech, ale jego spojrzenie
znad okularów-połówek było tak przenikliwe, jakby prześwietlał Harry’ego promieniami
Roentgena, wzbudzając w nim poczucie dręczącego upokorzenia, które mieszało się z
głębokim smutkiem.
Zawsze był pewny, że dobrze zna Dumbledore’a, ale od chwili, gdy po raz pierwszy
przeczytał to wspomnienie, zmuszony był przyznać, jak bardzo się mylił. Nigdy nie
wyobrażał sobie jego dzieciństwa i młodości, jakby Dumbledore zaistniał na świecie, będąc
od razu takim, jakim go Harry znał: czcigodnym, siwobrodym starcem. Kilkunastoletni
Dumbledore był dla niego czymś tak dziwacznym i trudnym do wyobrażenia jak głupia
Hermiona albo przyjazna sklątka tylnowybuchowa.

Nigdy nie zapytał Dumbledore’a o jego przeszłość. Na pewno powstrzymywała go przed
tym obawa, że takie pytanie byłoby niestosowne, może nawet impertynenckie, ale przecież
wszyscy wiedzieli, że Dumbledore stoczył ów legendarny pojedynek z Grindelwaldem, a
Harry jakoś nigdy go nie zapytał o szczegóły tej straszliwej bitwy, podobnie jak o jego inne
słynne dokonania. Nie, zawsze rozmawiali tylko o Harrym, o przeszłości Harry’ego, o
przyszłości Harry’ego, o planach Harry’ego... Tak, jego przyszłość jest niepewna i
zagrożona, ale... Nagle poczuł, że bezpowrotnie utracił możliwość zapytania Dumbledore’a o
coś bardziej osobistego, o jego przeszłość, o jego odczucia. Tylko raz zadał takie pytanie, i
tylko raz usłyszał wówczas od niego odpowiedź, którą uznał za niezbyt szczerą. Zapytał
wówczas: „Co pan profesor widzi, gdy patrzy w to lustro?" A dyrektor odpowiedział: „Ja?
Widzę siebie trzymającego parę grubych, wełnianych skarpetek".
Dumał jeszcze nad tym przez jakiś czas, po czym wydarł wspomnienie z „Proroka",
złożył je troskliwie i wsunął między kartki pierwszego tomu Praktycznej magii obronnej.
Potem cisnął resztę gazety na stos śmieci i rozejrzał się po pokoju. Było w nim teraz o wiele
porządniej niż zwykle. Pozostał tylko ostatni numer „Proroka Codziennego", nadał leżący na
łóżku, a na nim kawałek stłuczonego lusterka.
Podszedł do łóżka, zsunął szkiełko z „Proroka" i rozłożył gazetę. Kiedy sowa przyniosła
mu ją tego ranka, zerknął tylko na pierwszą stronę i odrzucił, stwierdziwszy, że nie piszą nic o
Voldemorcie. Był pewny, że ministerstwo wywiera nacisk na redakcję, by o nim nie pisała.
Dopiero teraz odkrył, że wcześniej nie dostrzegł czegoś ważnego.
W połowie dolnej części pierwszej strony, nad zdjęciem Dumbledore’a idącego gdzieś z
zatroskaną miną widniał niezbyt duży nagłówek:
DUMBLEDORE - JAKI BYŁ NAPRAWDĘ?
W przyszłym tygodniu ukaże się szokująca biografia człowieka uważanego za
największego czarodzieja swojej generacji. Odrzucając popularny wizerunek
pogodnego, srebrnobrodego mędrca, Rita Skeeter ujawnia prawdę o jego trudnym
dzieciństwie, awanturniczej młodości, długotrwałych animozjach i mrocznych
tajemnicach, które Dumbledore zabrał do grobu. DLACZEGO człowiek, który mógł
zostać ministrem magii, zadowolił się posadą dyrektora szkoły? JAKI był prawdziwy
ceł tajnej organizacji, znanej pod nazwą Zakonu Feniksa? WJAKI SPOSÓB
Dumbledore naprawdę stracił życie?

Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań udziela Rita Skeeter w swojej
intrygującej biografii Życie i kłamstwa Albusa Dumbledore’a. Wywiad z autorką
przeprowadziła Betty Braithwaite (zob. s.13)
Harry szybko otworzył gazetę i znalazł stronę trzynastą. Nad artykułem było zdjęcie
jeszcze jednej znajomej twarzy: kobiety w ozdobionych maleńkimi diamentami okularach, z
wymyślnie ufryzowanymi blond włosami, szczerzącej zęby w triumfalnym uśmiechu i
kiwającej ku niemu palcami. Starając się powstrzymać mdłości, zabrał się do czytania.
W życiu Rita Skeeter okazuje się o wiele serdeczniejszą i cieplejszą osobą, niż
można by się spodziewać, sądząc po jej słynnych zjadliwych artykułach. Przywitała
mnie w holu swojego przytulnego domu, zaprowadziła prosto do kuchni,
poczęstowała filiżanką herbaty i kawałkiem biszkoptu, i zanim przystąpiłyśmy do
wywiadu, podzieliła się ze mną najświeższymi plotkami.
„No cóż, życie Dumbledore’a to wymarzony temat dla każdego biografa",
powiedziała w końcu. „Takie długie, takie bogate życie. Jestem pewna, że moja
książka będzie pierwszą z wielu, które o nim napiszą".
Skeeter nie tylko była pierwsza - była niesamowicie szybka. Jej książka liczy
dziewięćset stron, a ukończyła ją w zaledwie cztery tygodnie po śmierci
Dumbledore’a! Zapytałam ją, jak zdołała czegoś takiego dokonać.
„Och, kiedy się jest dziennikarzem od tak dawna, wyścig z czasem staje się
drugą naturą. Wiedziałam, że świat czarodziejów wyczekuje na pełną opowieść o
jego życiu, i chciałam być pierwszą osobą, która odpowie na to wyzwanie".
Wspomniałam o niedawnej, głośnej wypowiedzi Elfiasa Doge’a, specjalnego
doradcy Wizengamotu i długoletniego przyjaciela Albusa Dumbledore’a, który
powiedział, że „książka Skeeter zawiera mniej faktów niż jego karta z czekoladowych
żab".
Skeeter odrzuca głowę do tyłu i wybucha śmiechem.
„Kochany Doge! Parę lat temu przeprowadzałam z nim wywiad na temat praw
wodników. Kompletna demencja! Chyba mu się wydawało, że siedzimy na dnie
jeziora Windermere, bo bez przerwy ostrzegał mnie przed pstrągami".
Trudno jednak zlekceważyć zarzuty Elfiasa Doge’a, skoro podzieliło je już wiele
osób. Czy Skeeter naprawdę wierzy, że cztery tygodnie wystarczą, by ogarnąć obraz
tak długiego i niezwykłego życia?

„Och, moja droga", Rita klepie mnie czule po dłoni, „przecież dobrze wiesz, ile
można zdobyć informacji, mając opasły worek galeonów, ostre samopiszące pióro,
dziennikarski nos i trochę babskiego uporu! W każdym razie jest całe mnóstwo ludzi,
którzy chętnie obrzuciliby Dumbledore’a błotem. Nie wszyscy uważają, że był taki
cudowny, o nie! Wielu ważnym osobom nadepnął na odcisk. Ale biedny stary Doge
powinien zsiąść z wysokiego hipogryja, bo dotarłam do źródła, za które większość
dziennikarzy oddałaby różdżki, do źródła, które dotąd milczało, a które było bardzo
blisko Dumbledore’a w ciągu najbardziej burzliwego i podejrzanego okresu jego
młodości".
Z zapowiedzi wydawniczych rzeczywiście wynikało, że biografia Skeeter wywoła
szok wśród tych, którzy wciąż wierzą w nieskazitelność Dumbledore’a. Zapytałam ją,
co uważa za swoje największe i najbardziej niespodziewane odkrycie.
„Daj spokój, Betty, przecież nie powiem ci tego, zanim książka nie znajdzie się w
sprzedaży!", odpowiada Skeeter ze śmiechem. „Mogę tylko obiecać, że każdego, kto
uważa, że Dumbledore był biały jak jego broda, czeka kubeł zimnej i brudnej wody!
Wystarczy powiedzieć, że nikomu, kto słyszał o jego nienawiści do Sama-WieszKogo, nie przyszłoby do głowy, że w młodości sam zajmował się czarną magią. I jak
na czarodzieja, który w późniejszych latach walczył o tolerancję, wcale nie był tak
tolerancyjny w młodym wieku! Tak, Albus Dumbledore miał bardzo mętną
przeszłość, nie wspominając już o jego bardzo podejrzanej rodzinie, o której milczał
przez całe życie".
Pytam, czy ma na myśli jego brata Aberfortha, którego proces o niezgodne z
prawem użycie czarów był dość głośnym skandalem piętnaście lat temu.
„Och, Aberforth to tylko wierzchołek kupy gnoju!", śmieje się Skeeter. „Nie, nie,
mówię o czymś o wiele gorszym od braciszka, który miał skłonności do dziwnych
zabaw z kozami, gorszym od uwielbiającego dręczyć mugoli ojczulka. Tego nawet
Dumbledore’owi nie udało się zatuszować, obaj stanęli przed Wizengamotem. Nie,
mnie zaintrygowały postacie jego matki i siostry. Wystarczyło tylko trochę pogrzebać,
żeby odkryć naprawdę paskudne sprawy... ale, jak mówiłam, trzeba poczekać na
książkę. Rozdziały od dziewiątego do dwunastego - tam są szczegóły. Teraz mogę
tylko powiedzieć, że już wiadomo, dlaczego Dumbledore nigdy nie wspominał, kto
mu złamał nos".
Bez względu na to, jakie trupy kryla rodzinna szafa, trudno chyba zaprzeczyć, że
Dumbledore był wybitnym czarodziejem, który dokonał wielu odkryć.

„Był bardzo zdolny, to fakt", przyznaje Skeeter, „chociaż są i tacy, którzy wątpią,
by sam tych odkryć dokonał. W rozdziale szesnastym ujawniam, na przykład, że Ivor
Dillonsby odkrył już osiem sposobów wykorzystania smoczej krwi, kiedy Dumbledore
»pożyczył sobie« rękopisy jego prac".
Śmiem jednak twierdzić, że nie sposób umniejszyć wagi niektórych dokonań
Dumbledore’a. Choćby jego słynnego zwycięstwa nad Grindelwaldem.
„Och, cieszę się, że wspomniałaś o Grindelwaldzie", mówi Skeeter ze
zwodniczym uśmiechem. „Obawiam się, że ci, którzy z takim rozrzewnieniem
wspominają owo spektakularne zwycięstwo, muszą się przygotować na prawdziwą
bombę... może nawet łajnobombę. To naprawdę bardzo paskudna sprawa. Mogę
tylko powiedzieć tyle: nie bądźmy tacy pewni, że rzeczywiście doszło do tego
spektakularnego pojedynku, o którym krążą legendy. Kiedy ludzie przeczytają moją
książkę, mogą dojść do wniosku, iż Grindelwald po prostu wyczarował białą
chusteczkę z końca swojej różdżki... i na tym polegał cały ten pojedynek!"
Skeeter odmawia ujawnienia dalszych szczegółów tej intrygującej sprawy, więc
przechodzę do tematu niewątpliwie najbardziej interesującego czytelników.
„Och, tak", mówi Skeeter, „poświęciłam cały rozdział na opisanie relacji
Dumbledore - Potter. Można je określić jako niezdrowe, a nawet złowrogie. No, ale
muszę znowu powtórzyć: trzeba kupić moją książkę, żeby poznać wszystkie aspekty
tej ponurej sprawy. Nie ma wątpliwości, że Dumbledore od samego początku
przejawiał nienaturalne zainteresowanie Potterem. Czy naprawdę chodziło mu o
dobro chłopca... no cóż, przeczytajcie, a zobaczycie. W każdym razie jest tajemnicą
poliszynela, że okres dojrzewania miał Potter bardzo trudny..."
Pytam, czy Skeeter ma nadal kontakt z Harrym Potterem. W ubiegłym roku
przeprowadziła z nim ów słynny wywiad, w którym otwarcie powiedział, że nie wątpi
w powrót Sami-Wiecie-Kogo.
„Och, tak, łączą nas bardzo silne więzi", mówi Skeeter. „Biedny Potter ma
niewielu prawdziwych przyjaciół, a poznaliśmy się w jednym z najtrudniejszych
momentów jego życia - podczas Turnieju Trójmagicznego. Jestem chyba jedyną z
żyjących osób, które mogą powiedzieć, że znają prawdziwego Harry’ego Pottera".
To prowadzi nas do licznych, wciąż krążących pogłosek o ostatnich godzinach
życia Dumbledore’a. Czy Skeeter wierzy w to, że Potter był świadkiem jego śmierci?
„No cóż, nie chcę zdradzić zbyt wiele - to wszystko jest w mojej książce - ale
naoczni świadkowie widzieli, jak Potter ucieka ze szczytu wieży, z którego

Dumbledore spadł, zeskoczył albo został zepchnięty. Później oskarżył Severusa
Snape’a, człowieka, do którego od dawna żywił urazę. Co się tam naprawdę
wydarzyło? To już musi rozstrzygnąć społeczność czarodziejów - kiedy przeczyta
moją książkę".
Ta intrygująca uwaga zakończyła naszą rozmowę. Nie ma wątpliwości, że
książka Rity Skeeter natychmiast stanie się bestsellerem. A zanim znajdzie się na
pólkach księgarni, legiony fanów Dumbledore’a mogą tylko z lękiem oczekiwać na
to, co książka ujawni.
Harry doszedł już do końca artykułu, ale nie odrywał wzroku od gazety. Wstręt i
wściekłość wzbierały w nim jak wymioty. W końcu zmiął gazetę i cisnął nią z całej siły w
ścianę, gdzie opadła na stos śmieci otaczający przepełniony pojemnik.
Zaczął krążyć po pokoju, otwierając puste szuflady i biorąc do ręki książki, aby po chwili
odłożyć je z powrotem na to samo miejsce, niemal nie zdając sobie sprawy z tego, co robi,
podczas gdy pojedyncze zdania z artykułu tłukły mu się po głowie: poświęciłam cały rozdział
na opisanie relacji Dumbledore - Potter... można je określić jako niezdrowe, a nawet
złowrogie... wszystkie aspekty tej ponurej sprawy... w młodości sam zajmował się czarną
magią... dotarłam do źródła, za które większość dziennikarzy oddałoby różdżki...
- Kłamstwa! - ryknął Harry i przez okno zobaczył, że sąsiad, który na chwilę wyłączył
kosiarkę, drgnął i rozejrzał się nerwowo.
Usiadł ciężko na łóżku. Kawałek lusterka odskoczył od niego; chwycił go i zaczął
obracać w palcach, wciąż myśląc o steku kłamstw, które wypowiedziała Rita Skeeter,
okrywając hańbą Dumbledore’a.
Błysk niebieskiego światła. Harry zamarł, jego rozcięty palec znowu przesunął się po
wyszczerbionej krawędzi kawałka szkła. Musiało mu się przywidzieć... Zerknął przez ramię,
ale ściana wciąż miała wściekle brzoskwiniową barwę, którą osobiście wybrała ciotka
Petunia, nic niebieskiego nie mogło się odbić w lusterku. Znowu spojrzał w nie z bliska, ale
zobaczył tylko swoje zielone oko.
Musiało mu się to przywidzieć, nie ma innego wytłumaczenia, wyobraził to sobie, bo
myślał o swoim zmarłym dyrektorze. Jedno było pewne: jasnoniebieskie oczy Albusa
Dumbledore’a już nigdy nie przeszyją go przenikliwym spojrzeniem.

ROZDZIAŁ

TRZECI

Dursleyowie opuszczają dom
Na dole huknęły frontowe drzwi i zagrzmiał głos:
- Ej! Ty!
Po szesnastu latach spędzonych w tym domu Harry nie miał wątpliwości, kogo jego wuj
woła w ten sposób, nie zareagował jednak natychmiast. Wciąż wpatrywał się w kawałek
lusterka, w którym, jak mu się wydawało, przez ułamek sekundy dostrzegł oko
Dumbledore’a. Dopiero kiedy wuj Vernon ryknął: „CHŁOPCZE!", Harry powoli wstał z
łóżka i ruszył ku drzwiom, zatrzymując się, by wsunąć kawałek szkła do plecaka
wypełnionego rzeczami, które zamierzał zabrać ze sobą.
- Co się tak wleczesz?! - ryknął Vernon Dursley, kiedy Harry pojawił się na szczycie
schodów. - Złaź szybciej, chcę z tobą porozmawiać!
Harry zszedł na dół z rękami w kieszeniach dżinsów. W salonie zobaczył wszystkich troje
Dursleyów. Ubrani byli jak do podróży: wuj Vernon miał na sobie wiatrówkę z suwakiem,
ciotka Petunia schludny łososiowy płaszcz, a Dudley, jego wielki, umięśniony kuzyn, swoją
skórzaną bluzę.
- O co chodzi? - zapytał Harry.
- Siadaj! - zagrzmiał wuj Vernon, a Harry uniósł brwi. - Proszę! - dodał wuj, krzywiąc się
lekko, jakby to słowo zadrapało go w gardle.
Harry usiadł. Pomyślał, że już wie, co teraz nastąpi. Wuj zaczął nerwowo krążyć po
pokoju, a ciotka Petunia i Dudley obserwowali go z niepokojem. W końcu stanął przed
Harrym, skupił się, marszcząc z wysiłku wielką, purpurową twarz, i oznajmił:
- Zmieniłem zdanie.
- Co za niespodzianka - powiedział Harry.
- Tylko nie tym tonem... - zaczęła ciotka Petunia piskliwym głosem, ale Vernon Dursley
uciszył ją machnięciem ręki.

- To wszystko mowa-trawa - powiedział, patrząc gniewnie na Harry’ego swoimi małymi
świńskimi oczkami. - Uznałem, że nie mogę wierzyć w ani jedno słowo z tego wszystkiego.
Nigdzie nie jedziemy.
Harry spojrzał na wuja i poczuł mieszaninę irytacji i rozbawienia. Od czterech tygodni
Vernon Dursley co godzina zmieniał zdanie, wciąż pakując rzeczy do samochodu, wyjmując
je i ponownie układając w bagażniku. Harry ubawił się najbardziej, kiedy za którymś razem
wuj, nieświadom, że Dudley zdążył dołożyć do swojej walizki ciężkie hantle, chciał ją z
zamachem wrzucić do bagażnika i przewrócił się, rycząc z bólu i miotając przekleństwa.
- Twierdzisz więc, że my... - powiedział teraz wuj Vernon, znowu krążąc po pokoju - ...to
znaczy Petunia, Dudley i ja... jesteśmy w niebezpieczeństwie... grożącym nam ze strony... ze
strony...
- Podobnych mnie osobników. Zgadza się.
- Otóż ja w to nie wierzę - oświadczył wuj Vernon, ponownie zatrzymując się przed
Harrym. - Nie spałem pół nocy, dobrze sobie to wszystko przemyślałem i doszedłem do
wniosku, że chodzi o przejęcie domu.
- Domu? - zdziwił się Harry. - Jakiego domu?
- TEGO domu! - wrzasnął wuj Vernon, a żyła na jego skroni zaczęła groźnie pulsować. NASZEGO domu! Ceny domów w tej dzielnicy gwałtownie rosną! Chcesz się nas stąd
pozbyć, a potem coś zachachmęcić i przepisać dom na siebie, żeby...
- Wuju, czy ci rozum odjęło? - zapytał Harry. - Ja miałbym chcieć przejąć ten dom? Czy
naprawdę jesteś aż tak głupi, na jakiego wyglądasz?
- Jak śmiesz! - pisnęła ciotka Petunia, ale wuj Vernon ponownie uciszył ją ręką:
najwidoczniej drobne skazy na jego godności były niczym w porównaniu ze spiskiem
mającym na celu odebranie mu domu.
- A tak na wszelki wypadek pragnę ci przypomnieć - rzekł Harry - że już mam dom, ten,
który odziedziczyłem po ojcu chrzestnym. Po co miałbym przejmować wasz? Ze względu na
wspomnienia jakże szczęśliwego dzieciństwa?
Zapanowała cisza. Harry pomyślał, że ten argument trochę przekonał wuja.
- Więc twierdzisz - rzekł wuj Vernon, znowu zaczynając krążyć - że ten Lord Jakmutam...
- Voldemort - wtrącił niecierpliwie Harry - i rozmawialiśmy już o tym ze sto razy. Ja
niczego nie twierdzę, takie są po prostu fakty. W ubiegłym roku powiedział wam o tym
Dumbledore. A Kingsley i pan Weasley...
Vernon Dursley wzdrygnął się, jakby chciał odrzucić od siebie wspomnienie
niezapowiedzianej wizyty, którą parę dni po przyjeździe Harry’ego na letnie wakacje złożyli

mu dwaj dorośli czarodzieje. Pojawienie się na progu ich domu Kingsleya Shacklebolta i
Artura Weasleya było dla Dursleyów prawdziwym szokiem, czemu zresztą trudno się dziwić,
jeśli pamięta się, że pan Weasley kiedyś zdemolował im salon.
- ...Kingsley i pan Weasley również wam to wszystko wyjaśnili - ciągnął spokojnie Harry.
- Kiedy ukończę siedemnaście lat, przestanie działać ochraniające mnie zaklęcie, a to oznacza
poważne zagrożenie nie tylko dla mnie, ale i dla was. Zakon jest przekonany, że Voldemort
będzie chciał was zaatakować, albo po to, by torturami zmusić was do powiedzenia, gdzie
jestem, albo po to, by wziąć was jako zakładników i czekać, aż będę was chciał uwolnić.
Wuj Vernon zatrzymał się i ich spojrzenia się spotkały. Harry był pewny, że w tym
momencie pomyśleli o tym samym. Potem wuj znowu zaczął chodzić, a Harry ciągnął dalej:
- Musicie gdzieś się ukryć, a Zakon chce wam pomóc. Będziecie mieli zapewnioną
najlepszą ochronę.
Wuj Vernon milczał, wciąż krążąc po pokoju. Za oknem słońce wisiało już nisko nad
ligustrowym żywopłotem. Kosiarka sąsiada znowu umilkła.
- Wydawało mi się, że jest jakieś Ministerstwo Magii - powiedział nagle wuj Vernon.
- No jest - odrzekł zaskoczony Harry.
- Więc dlaczego to ministerstwo nie może nas ochronić? Jako niewinne ofiary, których
jedynym grzechem jest udzielanie schronienia napiętnowanemu odmieńcowi, chyba
zasługujemy na ochronę ze strony rządu!
Harry roześmiał się: po prostu nie mógł się powstrzymać. Jakie to typowe dla wuja
Vernona - pokładać nadzieję w instytucjach rządowych, nawet w świecie, którym tak
pogardzał i któremu tak nie ufał.
- Przecież wuj słyszał, co powiedzieli Kingsley i pan Weasley. Uważamy, że ministerstwo
zostało zinfiltrowane przez Voldemorta.
Wuj Vernon doszedł do kominka i zawrócił, dysząc tak ciężko, że oddech rozwiewał mu
wielkie, czarne wąsy. Twarz wciąż miał purpurową z wysiłku.
- No dobrze - rzekł, zatrzymując się ponownie przed Harrym. - Dobrze, powiedzmy, że
uznajemy te argumenty i godzimy się na ochronę, o której mówisz. Nie rozumiem jednak,
dlaczego nie mógłby nas ochraniać ten wielki osiłek. Kingsley, tak?
Harry’emu z trudem udało się powstrzymać od wymownego spojrzenia w sufit. To
pytanie słyszał już z sześć razy.
- Już mówiłem - wycedził - że Kingsley ochrania mugol... to znaczy... waszego premiera.
- No właśnie... jest najlepszy! - powiedział wuj Vernon, wskazując na ciemny ekran
telewizora.

Dursleyowie zauważyli Kingsleya w wiadomościach dnia, kiedy kroczył dyskretnie za
mugolskim premierem odwiedzającym jakiś szpital. Już sam ten fakt, nie mówiąc o tym, że
ubierał się jak mugol i miał budzący zaufanie głęboki głos, spowodował, iż traktowali go
zupełnie inaczej niż innych czarodziejów, choć warto wspomnieć, że nie widzieli go nigdy z
kolczykiem w uchu.
- No więc on jest już zajęty - rzekł Harry. - Ale Hestia Jones i Dedalus Diggle dobrze
znają się na swoim fachu...
- Gdybym mógł rzucić okiem na ich CV.. - zaczął wuj Vernon, ale Harry stracił już
resztki cierpliwości. Wstał i ruszył ku wujowi; teraz on wskazywał na telewizor.
- Te wszystkie wypadki nie są żadnymi wypadkami... te zderzenia, eksplozje, wykolejenia
pociągów i co tam jeszcze się wydarzyło od ostatnich wiadomości. Ludzie znikają i umierają,
a za tym wszystkim jest on. Voldemort. Mówiłem wam to już tyle razy, on morduje mugoli
dla samej uciechy. Nawet te mgły... to dzieło dementorów, a jeśli nie pamiętacie, czym są,
zapytajcie swojego syna!
Dudley szybko zatkał sobie usta rękami. Widząc utkwione w sobie oczy rodziców i
Harry’ego, powoli je opuścił i zapytał:
- To... to jest ich więcej?
- Więcej? - zaśmiał się Harry. - Więcej niż tych dwóch, którzy nas zaatakowali?
Oczywiście, że jest ich więcej. Są ich setki, może już tysiące... sądząc po lęku i rozpaczy,
którymi się sycą...
- No dobrze już, wystarczy - przerwał mu wuj Vernon. - Wyraziłeś się jasno.
- Mam nadzieję, bo kiedy skończę siedemnaście lat, oni wszyscy... śmierciożercy,
dementorzy, może nawet inferiusy, czyli ożywione trupy posłuszne czarnoksiężnikom,
wszyscy będą w stanie was odnaleźć i z całą pewnością was zaatakują. A kiedy wuj sobie
przypomni, jak ostatnim razem próbował pozbyć się czarodziejów, to na pewno uzna, że
potrzebujecie pomocy.
Na chwilę zapadło milczenie, w czasie którego odległe echo łoskotu, z jakim Hagrid
rozwalał drewniane frontowe drzwi zdawało się toczyć ku nim przez te lata, które od tego
czasu minęły. Ciotka Petunia patrzyła na wuja Vernona, Dudley gapił się na Harry’ego. W
końcu wuj Vernon wybuchnął:
- A co z moją pracą?! Co ze szkołą Dudleya? Nie sądzę, by banda hokuspokusowatych
wałkoni przejmowała się takimi sprawami...
- Czy wuj nie rozumie?! - krzyknął Harry. - ONI WAS BĘDĄ TORTUROWAĆ, A
POTEM ZABIJĄ, TAK JAK MOICH RODZICÓW!

- Tato - odezwał się Dudley podniesionym głosem - tato... ja idę z tymi z Zakonu.
- Dudley - powiedział Harry - po raz pierwszy w życiu mówisz z sensem.
Wiedział, że wygrał już tę bitwę. Skoro Dudley przestraszył się na tyle, by zaakceptować
pomoc Zakonu, jego rodzice będą mu towarzyszyć: nie ma mowy, by rozdzielili się ze swoim
Dudziaczkiem. Harry spojrzał na zegar stojący na gzymsie kominka.
- Będą tu za jakieś pięć minut - dodał, a kiedy nie usłyszał żadnej odpowiedzi, wyszedł z
pokoju.
Perspektywa rozstania się - prawdopodobnie na zawsze - z ciotką, wujem i kuzynem nie
budziła w nim smutku czy rozrzewnienia, ale odczuwał pewne zakłopotanie. Co sobie
powiedzą na pożegnanie po szesnastu latach wzajemnej niechęci?
Wróciwszy do swojej sypialni, przez chwilę majstrował machinalnie przy plecaku, a
potem wrzucił garść karmy do klatki Hedwigi. Kulki spadły na dno z głuchym grzechotem,
ale sowa nie raczyła się nimi zainteresować.
- Niedługo się stąd wynosimy - powiedział Harry. - Za chwilę. A potem będziesz mogła
znowu latać na nocne łowy.
Rozległ się dzwonek do drzwi. Harry zawahał się, po czym wyszedł z pokoju i zbiegł po
schodach: trudno było oczekiwać, by Hestia i Dedalus porozumieli się z Dursleyami bez jego
pomocy.
- Harry Potter! - rozbrzmiał podniecony głos w chwili, gdy otworzył drzwi, za którymi
stał niski mężczyzna we fioletoworóżowym cylindrze, składając mu niski ukłon. - Do usług,
jak zwykle!
- Dzięki, Dedalusie - odrzekł Harry, obdarzając nieco zakłopotanym uśmiechem stojącą
obok Dedalusa ciemnowłosą Hestię. - Jestem wam naprawdę wdzięczny... oni już czekają...
moja ciotka, wuj i kuzyn...
- Dzień dobry, krewni Harry’ego Pottera! - zawołał radośnie Dedalus, wkraczając do
salonu.
Dursleyowie wcale nie wyglądali na uradowanych takim powitaniem, co dla Harry’ego
nie było żadnym zaskoczeniem. Na widok czarodzieja i czarownicy Dudley szybko przysunął
się bliżej matki.
- Widzę, że jesteście już spakowani i gotowi do drogi. Znakomicie! Plan, jak wam już
powiedział Harry, jest całkiem prosty - rzekł Dedalus, wyciągając z kieszeni kamizelki
olbrzymi kieszonkowy zegarek. - Opuścimy dom przed Harrym. Użycie magii w waszym
domu nie byłoby bezpieczne... Harry jest wciąż niepełnoletni i ministerstwo miałoby pretekst,
by go aresztować... więc pojedziemy samochodem jakieś dziesięć mil, a potem teleportujemy

się do miejsca, które wybraliśmy na waszą kryjówkę. Rozumiem, że potrafi pan prowadzić? zapytał uprzejmie wuja Vernona.
- Czy potrafię...? Oczywiście, że potrafię, i to cholernie nieźle!
- To bardzo dobrze o panu świadczy, szanowny panie, bardzo dobrze, ja osobiście
czułbym się okropnie skołowany samym widokiem tych wszystkich przycisków i gałek.
Dedalus był najwyraźniej święcie przekonany, że schlebia Vernonowi Dursleyowi,
natomiast ten z każdym jego słowem zdawał się coraz mniej zachwycony całym pomysłem.
- Nawet nie potrafi prowadzić - mruknął pod nosem, strosząc gniewnie wąsy, ale na
szczęście ani Dedalus, ani Hestia tego nie dosłyszeli.
- Ty, Harry - ciągnął Dedalus - poczekasz tu na swoją straż. Trochę zmieniliśmy plany...
- Jak to? - przerwał mu Harry. - Myślałem, że pojawi się Szalonooki i zabierze mnie stąd
za pomocą teleportacji łącznej...
- To niemożliwe - powiedziała Hestia. - Szalonooki ci to wyjaśni.
Dursleyowie, którzy przysłuchiwali się tej rozmowie z minami świadczącymi o tym, że
nie mają pojęcia, o co chodzi, podskoczyli, gdy donośny głos wrzasnął: „Pospieszyć się!"
Harry rozejrzał się po pokoju i dopiero po chwili zrozumiał, że głos wydobył się z
kieszonkowego zegarka Dedalusa.
- Całkiem słusznie, mamy bardzo precyzyjny harmonogram - powiedział Dedalus,
kiwając głową w stronę zegarka, po czym wsunął go z powrotem do kieszeni kamizelki. Harry, zamierzamy zsynchronizować twoje wyjście z tego domu z teleportacją Dursleyów tak,
żeby zaklęcie przestało działać, kiedy już wszyscy będziecie zdążać do bezpiecznych
kryjówek. - Zwrócił się do Dursleyów: - No to co, jesteśmy spakowani i gotowi do drogi?
Nikt mu nie odpowiedział. Wuj Vernon wciąż wpatrywał się w wybrzuszenie na
kamizelce Dedalusa.
- Może poczekamy w przedpokoju - mruknęła Hestia do Dedalusa; najwyraźniej uważała,
że byłoby nietaktowne pozostawać w pokoju, kiedy Harry i Dursleyowie będą się czule, może
ze łzami żegnać...
- Nie ma potrzeby - mruknął Harry, ale wuj Vernon rozładował nieco kłopotliwą sytuację,
mówiąc głośno:
- No to żegnaj, chłopcze.
Uniósł prawą rękę, by uściskać Harry’emu dłoń, ale w ostatniej chwili uznał, że nie jest
w stanie tego zrobić, i tylko pomachał zaciśniętą pięścią do tyłu i do przodu jak metronom.
- Jesteś gotów, Dudziaczku? - zapytała ciotka Petunia, sprawdzając zamek swojej torebki,
żeby tylko nie spojrzeć na Harry’ego.

Dudley nie odpowiedział; wciąż stał nieruchomo z lekko rozchylonymi ustami, trochę
przypominając Harry’emu olbrzyma Graupa.
- No to idziemy - powiedział wuj Vernon. Doszedł już prawie do drzwi salonu, kiedy
Dudley wymamrotał:
- Nie rozumiem.
- Czego nie rozumiesz, Dudziaczku? - zapytała ciotka Petunia, spoglądając na syna.
Dudley uniósł swoją wielką dyniowatą rękę i wskazał na Harry’ego.
- Dlaczego on z nami nie jedzie?
Wuj Vernon i ciotka Petunia zamarli, wpatrując się w Dudleya takim wzrokiem, jakby
nagle oświadczył, że zamierza zostać primabaleriną.
- Co?! - zapytał wuj Vernon.
- Dlaczego z nami nie jedzie? - powtórzył Dudley.
- No bo... nie chce - odrzekł wuj Vernon, po czym spojrzał na Harry’ego i dodał: - Nie
chcesz, prawda?
- Nigdy w życiu - powiedział Harry.
- Sam widzisz - zwrócił się wuj Vernon do Dudleya. - A teraz idziemy.
I wymaszerował z pokoju. Usłyszeli, jak otwiera drzwi frontowe, ale Dudley nawet nie
drgnął, a ciotka Petunia zrobiła parę kroków i też się zatrzymała.
- Co znowu? - warknął wuj Vernon, pojawiając się ponownie w drzwiach.
Wyglądało na to, że Dudley boryka się z jakimś problemem, którego nie potrafił ująć w
słowa. Po dłuższej wewnętrznej walce wyrzucił wreszcie z siebie:
- Ale dokąd go zabierają?
Ciotka Petunia i wuj Vernon spojrzeli na siebie. Było jasne, że Dudley ich przeraża.
Milczenie przerwała Hestia Jones.
- Ale przecież... chyba wiecie, dokąd zabieramy waszego siostrzeńca? - zapytała ze
zdziwioną miną.
- No pewnie - odrzekł wuj Vernon. - Do tych waszych, nie? No dobra, Dudley, wsiadamy
do samochodu, słyszałeś, co ten facet mówił, musimy się pospieszyć.
I znowu doszedł aż do frontowych drzwi, a Dudley nie ruszył się z miejsca.
- Do tych NASZYCH?
Hestia zrobiła oburzoną minę. Harry już nieraz się z tym spotkał: czarodzieje i
czarownice byli zawsze zdumieni, odkrywając, że jego najbliżsi krewni tak mało się
interesują słynnym Harrym Potterem.
- W porządku - zapewnił ją Harry. - Naprawdę nie ma o czym mówić.

- Nie ma o czym mówić? - powtórzyła Hestia złowieszczo podniesionym głosem. - Czy
ci ludzie nie zdają sobie sprawy, przez co przeszedłeś? Co ci grozi? Nie wiedzą o twojej
niesłychanie ważnej roli w całym ruchu przeciw Voldemortowi?
- Ee... nie, nie wiedzą - odpowiedział Harry. - Chyba myślą, że jestem nikim, ale już się
do tego przyzwyczaiłem...
- Wcale nie uważam, że jesteś nikim.
Gdyby Harry nie widział poruszających się ust Dudleya, nigdy by w to nie uwierzył.
Skoro się poruszały, wpatrywał się przez dłuższą chwilę w kuzyna, zanim przyjął wreszcie do
wiadomości fakt, że musiał to powiedzieć Dudley, zwłaszcza że jego twarz powlekła się
czerwonym rumieńcem. Poczuł mieszaninę zdumienia i zakłopotania.
- Ee... dzięki, Dudley.
Dudley ponownie stoczył walkę ze swoimi myślami, zanim wymamrotał:
- Uratowałeś mi życie.
- No... raczej duszę, bo to ją chciał wyssać z ciebie dementor...
Spojrzał z ciekawością na swojego kuzyna. I tego lata, i poprzedniego lata nie mieli ze
sobą żadnego kontaktu, jako że Harry dopiero niedawno wrócił na Privet Drive i rzadko
wychodził ze swojego pokoju. Teraz przyszło mu do głowy, że ta filiżanka z zimną herbatą, w
którą rano wdepnął, być może wcale nie była głupim dowcipem Dudleya. Trochę go to
wzruszyło, ale odczuł ulgę, widząc, że Dudley wyczerpał już swoje możliwości wyrażania
uczuć, choć chyba próbował jeszcze coś powiedzieć, bo parę razy otworzył usta.
Ciotka Petunia zalała się łzami. Hestia spojrzała na nią z aprobatą, która zamieniła się w
oburzenie, kiedy ciotka Petunia podbiegła i chwyciła w objęcia nie Harry’ego, ale Dudleya.
- Och... moje s-słodziutkie Dudziątko... - zatkała w jego potężną pierś - m-moje dobre sserduszko... tak ś-ślicznie dziękuje...
- Przecież on wcale nie podziękował! - oburzyła się Hestia. - Powiedział tylko, że Harry
nie jest nikim!
- Tak, ale w ustach Dudleya znaczy to tyle samo, co „kocham cię" - powiedział Harry, w
którym irytacja walczyła z ochotą wybuchnięcia śmiechem, jako że ciotka Petunia nadal
ściskała Dudleya tak, jakby przed chwilą wyniósł na plecach Harry’ego z płonącego budynku.
- Jedziemy czy nie?! - ryknął wuj Vernon, ponownie pojawiając się w drzwiach salonu. Myślałem, że mamy się ściśle trzymać harmonogramu!
- Tak, tak - powiedział Dedalus Diggle, który obserwował całą tę scenę z lekkim
zażenowaniem, i dopiero teraz wziął się w garść. - Musimy iść. No, to powodzenia, Harry... Podszedł do niego, chwycił jego dłoń w obie ręce i potrząsnął. - Mam nadzieję, że jeszcze się

spotkamy. Od ciebie zależy teraz los całego świata czarodziejów.
- Och... dzięki - bąknął Harry.
- Do widzenia, Harry. - Hestia też uścisnęła mu rękę. - Będziemy ci towarzyszyć
myślami.
- Mam nadzieję, że dacie sobie radę - powiedział Harry, rzucając krótkie spojrzenie na
ciotkę Petunię i Dudleya.
- Och, jestem pewny, że w końcu będziemy najlepszymi kumplami - powiedział Dedalus
Diggle, machając kapeluszem już od drzwi.
Hestia ruszyła za nim.
Dudley łagodnie uwolnił się z objęć swojej matki i podszedł do Harry’ego, który szybko
stłumił w sobie chęć potraktowania go jakimś zaklęciem. Dudley wyciągnął do niego różową
dłoń, przypominającą średniej wielkości baleron.
- O kurczę, Dudley - powiedział Harry, gdy w tle znów rozległo się chlipanie ciotki
Petunii - może dementorzy wdmuchnęli ci jakąś inną osobowość?
- No nie wiem - wymamrotał Dudley. - Do zobaczenia, Harry.
- Tak... - powiedział Harry, potrząsając jego dłonią. - Może i tak. Dbaj o siebie, Wielki
De.
Dudley prawie się uśmiechnął, po czym wyszedł z pokoju. Harry usłyszał najpierw jego
ciężkie kroki na wysypanym żwirem podjeździe, a potem trzaśniecie drzwiami samochodu.
Ciotka Petunia, która do tej chwili stała z twarzą ukrytą w chusteczce, opuściła ręce i
rozejrzała się po pokoju. Chyba się nie spodziewała, że znajdzie się w nim sam na sam z
Harrym. Szybko schowała chusteczkę do kieszeni i powiedziała:
- No to... do widzenia.
I nie patrząc na niego, pomaszerowała do drzwi.
- Do widzenia - powiedział Harry.
Zatrzymała się i obejrzała przez ramię. Przez chwilę Harry miał dziwne wrażenie, że
ciotka chce mu coś powiedzieć spojrzała na niego wystraszonym wzrokiem i nawet otworzyła
już usta, ale po chwili nieznacznie skinęła głową i wypadła z pokoju, by dołączyć do męża i
syna.
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Siedmiu Potterów
Harry popędził do swojej sypialni i stanąwszy w oknie, zdążył jeszcze zobaczyć
samochód Dursleyów wyjeżdżający z podjazdu na uliczkę. Przez tylne okienko widać było
fioletowy cylinder Dedalusa między głowami Petunii i Dudleya. Na końcu Privet Drive
samochód skręcił w prawo, jego szyby przez chwilę rozbłysły czerwienią zachodzącego
słońca, a potem zniknął za rogiem.
Harry chwycił klatkę z Hedwigą, Błyskawicę i plecak, ogarnął ostatnim spojrzeniem swój
nienaturalnie wysprzątany pokój i z pewnym trudem zszedł do holu, gdzie złożył to wszystko
przy schodach. Szybko zapadał zmierzch i hol był pełen cieni. Bardzo dziwnie się poczuł,
stojąc samotnie w tym domu i wiedząc, że za chwilę opuści go na zawsze. Bywało, że
zostawał w nim sam, kiedy Dursleyowie wyjeżdżali do kina lub na wycieczkę; rozkoszował
się wówczas tymi rzadkimi chwilami wolności, korzystając na górze z komputera Dudleya,
który zawsze miał mnóstwo gier, przerzucając kanały w telewizorze i co pewien czas sięgając
do lodówki po jakiś smakołyk. Wspomnienie tych chwil napełniło go dziwnym smutkiem,
jakby wspominał młodszego brata, którego dawno utracił.
- Nie chcesz po raz ostatni rzucić okiem na ten dom? - zapytał Hedwigę, która, wciąż
obrażona, trzymała łebek pod skrzydłem. - Już tutaj nie wrócimy. Nie chcesz wspominać
wszystkich dobrych chwil? Popatrz choćby na tę wycieraczkę... Dudley zwymiotował na nią,
kiedy go uratowałem przed dementorami... Możesz uwierzyć, że w końcu okazał mi
wdzięczność...? A zeszłego lata w tych drzwiach pojawił się Dumbledore...
Na chwilę stracił wątek, a Hedwiga nie pomogła mu go odnaleźć, nadal siedząc
nieruchomo z łebkiem pod skrzydłem. Odwrócił się plecami do drzwi.
- A tutaj, Hedwigo, pod tymi schodami - otworzył małe drzwiczki - tutaj sypiałem!
Wtedy jeszcze się nie znaliśmy... o kurczę, jak tu ciasno... już prawie zapomniałem...

Rozglądał się po pełnej butów, parasoli i różnych rupieci komórce, przypominając sobie,
jak budził się tutaj co rano, widząc spód schodów, po którym prawie zawsze wędrowały dwa
lub trzy pająki. Wtedy jeszcze nie wiedział, kim naprawdę jest, nie wiedział, jak zginęli jego
rodzice, nie wiedział, dlaczego tak często wokół niego zdarzają się dziwne rzeczy. Pamiętał
jednak swoje sny z tamtych nocy: jakieś poplątane, dziwaczne sceny, rozbłyski zielonego
światła, a raz - wuj Vernon o mało nie rozbił samochodu, kiedy Harry o tym powiedział przyśnił mu się latający motocykl...
Nagle gdzieś w pobliżu zdrowo huknęło. Harry wyprostował się gwałtownie i uderzył
czubkiem głowy w niską framugę drzwi. Rzucając po drodze przekleństwa, zasłyszane od
wuja Vernona, powlókł się do kuchni, masując sobie głowę, żeby wyjrzeć przez okno do
ogrodu.
Ciemność jakby się pomarszczyła, powietrze zadrgało, a potem - gdy przestały działać
zaklęcia zwodzące - znikąd zaczęły się pojawiać postacie. Nad wszystkim górował Hagrid, w
hełmie i goglach, na olbrzymim motocyklu z czarną przyczepą. Wokół niego czarodzieje
zsiadali z mioteł, a dwóch z wychudłych jak szkielety koni o czarnych skrzydłach.
Harry otworzył tylne drzwi i po chwili znalazł się wśród nich. Rozległy się gromkie
okrzyki powitalne, Hermiona rzuciła mu się na szyję, Ron już klepał go po plecach, a Hagrid
zagadnął:
- W porząsiu, Harry? Gotów do odlotu?
- No jasne - odpowiedział Harry z szerokim uśmiechem. - Ale nie spodziewałem się, że
będzie was tylu!
- Zmiana planu - warknął Szalonooki, który dźwigał dwa wielkie worki i którego
magiczne oko wędrowało z oszałamiającą prędkością od ciemniejącego nieba po dom i ogród.
- Schowajmy się gdzieś, zanim to wszystko szczegółowo omówimy.
Harry poprowadził ich do kuchni, gdzie wśród śmiechów i dogadywań usadowili się na
krzesłach i lśniących blatach albo oparli o wypucowane przez ciotkę Petunię urządzenia
kuchenne: chudy i wysoki jak tyczka Ron, Hermiona z włosami zaplecionymi z tyłu w gruby
warkocz, uśmiechający się identycznie bliźniacy Fred i George, długowłosy Bill z twarzą
pokrytą bliznami, łysiejący pan Weasley w lekko przekrzywionych okularach na
dobrodusznej twarzy, kulawy, pokiereszowany w potyczkach Szalonooki z wirującym jak
oszalałe magicznym okiem, Tonks z krótko ostrzyżonymi włosami w swoim ulubionym
jaskraworóżowym kolorze, trochę bardziej posiwiały i pomarszczony Lupin, piękna i smukła
Fleur z długimi srebrzystymi włosami, łysy, czarny, barczysty Kingsley, rozczochrany i
brodaty Hagrid, mocno przygarbiony, żeby nie walić głową w sufit, mały, brudny i obdarty

Mundungus Fletcher z załzawionymi oczami basseta i potarganymi włosami. Na ich widok
Harry’emu zrobiło się ciepło w sercu. Tak się za nimi stęsknił, tak ich wszystkich lubił, nawet
Mundungusa, którego chciał udusić, kiedy spotkali się ostatnim razem.
- Kingsley, myślałem, że ochraniasz premiera mugoli! - zawołał do czarnoskórego aurora.
- Przez jedną noc jakoś sobie beze mnie poradzi - odrzekł Kingsley. - Ty jesteś
ważniejszy.
- Hej, Harry, zgadnij! - krzyknęła siedząca na zmywarce do naczyń Tonks, pokazując mu
lewą rękę, na której błysnął pierścionek.
- Pobraliście się?! - wrzasnął Harry, przenosząc wzrok na Lupina.
- Szkoda, że nie mogło cię być na weselu, Harry. Ale było bardzo skromne.
- To wspaniała nowina, gratulu...
- No dobra, dobra, później będzie czas na pogaduszki! - ryknął Moody i w kuchni zaległa
cisza. Rzucił worki na podłogę i zwrócił się do Harry’ego: - Jak ci już pewnie powiedział
Dedalus, musieliśmy zrezygnować z planu A. Przekabacili Piusa Thicknesse’a, co stworzyło
poważny problem. Wydał rozporządzenie, że podłączenie tego domu do Sieci Fiuu,
umieszczenie tu świstoklika albo teleportowanie się zostanie uznane za ciężkie przestępstwo.
Niby po to, żeby cię chronić, żeby nie wdarł się tu Sam-Wiesz-Kto, a przecież wiadomo, że
zaklęcie twojej matki już dostatecznie cię chroni. A naprawdę chodziło mu o to, żebyśmy nie
mogli wyciągnąć cię stąd w bezpieczne miejsce. No i jest jeszcze jeden problem: jesteś
niepełnoletni, a to oznacza, że nadal ciąży na tobie Namiar.
- Ja nie...
- Namiar, Harry, Namiar! - powtórzył niecierpliwie Szalonooki. - Zaklęcie, za pomocą
którego wykrywa się użycie czarów przez niepełnoletnich czarodziejów! Gdybyś ty albo
ktokolwiek w pobliżu ciebie rzucił zaklęcie, Thicknesse natychmiast by się o tym dowiedział.
A to oznacza, że wiedzieliby o tym śmierciożercy. Nie możemy czekać, aż Namiar przestanie
działać, bo w chwili, gdy skończysz siedemnaście lat, przestanie również działać ochrona
zapewniona ci przez matkę. Krótko mówiąc, Pius Thicknesse uważa, że ma cię w saku.
Harry musiał się zgodzić z tym nieznanym mu Thicknesse’em.
- To co zrobimy?
- Skorzystamy z tych środków transportu, których Namiar nie może wykryć, bo nie
wymagają wypowiadania zaklęć, z mioteł, testrali i motocykla Hagrida.
Harry od razu dostrzegł słabe strony tego planu, ale milczał, czekając, aż Szalonooki sam
o nich wspomni.

- Zaklęcie twojej matki przestanie działać albo w chwili, gdy osiągniesz pełnoletność,
albo kiedy przestaniesz uważać to miejsce - tu Moody machnął szeroko ręką, ogarniając tym
gestem nieskazitelnie czystą kuchnię - za swój dom. Twoja ciotka i twój wuj już stąd
wyjechali, tak? Rozstaliście się w pełni świadomi, że już nigdy nie będziecie razem mieszkać,
tak?
Harry skwapliwie kiwnął głową.
- Więc tym razem, kiedy stąd odejdziesz, odejdziesz raz na zawsze, nigdy już tu nie
wrócisz, a to oznacza, że zaklęcie ochronne przestanie działać w chwili, gdy opuścisz ten
dom. Wybraliśmy ten wariant, bo inaczej pozostawałoby nam tylko czekać, aż Sam-WieszKto porwie cię stąd w chwili, gdy skończysz siedemnaście lat. Mamy jeden punkt przewagi:
Sam-Wiesz-Kto nie wie, że zabieramy cię stąd dziś w nocy. Ministerstwu podrzuciliśmy
fałszywy trop, myślą, że do dnia swoich urodzin nie ruszysz się z tego domu. No, ale mamy
do czynienia z Sam-Wiesz-Kim, więc trzeba założyć, że do końca w to nie uwierzy i wyśle
paru śmierciożerców, żeby patrolowali niebo w tej okolicy. Dlatego wybraliśmy tuzin różnych
domów i każdemu z nich zapewniliśmy szczelną magiczną ochronę. Każdy wygląda na taki,
w którym moglibyśmy cię ukryć, każdy ma pewien związek z Zakonem: mój dom, dom
Kingsleya, dom ciotki Muriel... no, chyba już wiesz, na czym polega ten wariant.
- Jasne - powiedział Harry, choć nie do końca szczerze, bo wciąż dostrzegał wielką lukę
w tym planie.
- Zabieramy cię do domu rodziców Tonks. Kiedy już się znajdziesz w zasięgu zaklęć
ochronnych, które na ten dom rzuciliśmy, będziesz mógł użyć świstoklika i przenieść się do
Nory. Masz jakieś pytania?
- Ee... tak. Może nie będą wiedzieli, do którego z tych dwunastu domów najpierw się
udam, ale czy nie stanie się to oczywiste, jeśli... zaraz - szybko policzył głowy - jeśli
czternaście osób poleci ze mną do domu rodziców Tonks?
- Ach, zapomniałem ci powiedzieć o kluczowej sprawie. Do domu rodziców Tonks nie
polecimy wszyscy. Tej nocy wyleci stąd siedmiu Potterów, każdy z towarzyszem. I każda para
skieruje się do innego domu.
Moody wyjął spod płaszcza butelkę wypełnioną czymś, co przypominało błoto. Nie
musiał już nic więcej mówić: Harry natychmiast zrozumiał, na czym polega reszta planu.
- Nie! - krzyknął głośno. - Nie ma mowy!
- A nie mówiłam? - powiedziała Hermiona z nutką samozadowolenia w głosie.
- Jeśli myślicie, że pozwolę, by sześcioro ludzi ryzykowało życie...
- ...bo nikt z nas jeszcze tego nie robił - wtrącił Ron.

- Ale udawanie mnie to zupełnie co innego...
- No wiesz, stary, nam też to się wcale nie uśmiecha - powiedział szybko Fred. - Jak by
coś poszło nie tak, to już na zawsze zostaniemy piegowatymi chudzielcami.
Harry nie uśmiechnął się.
- Nie możecie tego zrobić bez mojej zgody, no i musielibyście mieć kilka moich włosów.
- No i w tym miejscu nasz plan się wali, to fakt - powiedział George - bo przecież nie
zdobędziemy paru twoich włosów bez twojej zgody.
- No jasne, jest nas tylko trzynaścioro na jednego faceta, któremu nie wolno użyć czarów,
nie mamy szans - dodał Fred.
- Bardzo śmieszne - burknął Harry. - Chyba skonam ze śmiechu.
- Jeśli trzeba będzie użyć siły, to jej użyjemy - warknął Moody, a jego magiczne oko
zadrgało lekko, gdy patrzył na Harry’ego. - Prócz ciebie, Potter, każdy tutaj jest pełnoletni i
wszyscy są przygotowani na ryzyko.
Mundungus wzruszył ramionami i skrzywił się. Magiczne oko Moody’ego natychmiast
zwróciło się ku niemu.
- Koniec dyskusji - powiedział Moody. - Czas upływa. Daj mi kilka swoich włosów,
chłopcze.
- Ale to czyste wariactwo, nie ma potrzeby...
- Nie ma potrzeby? Sam-Wiesz-Kto czyha na ciebie, mając po swojej stronie połowę
ministerstwa, a ty mówisz, że nie ma potrzeby? Posłuchaj, Potter, jeśli szczęście nam dopisze,
połknie fałszywą przynętę i będzie chciał dorwać cię w twoje urodziny, ale byłby głupcem,
gdyby tu nie wysłał paru śmierciożerców. Ja w każdym razie tak bym właśnie postąpił. Może
nie są w stanie nic zrobić, póki działa zaklęcie twojej matki, ale wkrótce przestanie działać, a
adres znają. Użycie twoich sobowtórów to nasza jedyna szansa. Nawet Sam-Wiesz-Kto nie
potrafi rozszczepić się na siedem części.
Harry napotkał spojrzenie Hermiony i natychmiast popatrzył gdzie indziej.
- No więc, Potter... daj mi zaraz kilka swoich włosów. Harry zerknął na Rona, który
zrobił minę typu „po-pro-stu-to-zrób-i-będzie-spokój".
- No już! - warknął Moody.
Czując na sobie spojrzenia wszystkich, Harry złapał za kępkę włosów na czubku swojej
głowy i mocno szarpnął.
- Dobrze - mruknął Moody, po czym pokuśtykał do niego, wyjmując korek z butelki z
eliksirem. - Wrzuć tutaj, z łaski swojej.

Harry wrzucił włosy do mętnego, gęstego płynu. W chwilę później eliksir spienił się,
zadymił i nagle zrobił się przezroczysty, o lekko złotym zabarwieniu.
- Och, Harry, wyglądasz o wiele bardziej smakowicie niż Crabbe i Goyle - powiedziała
Hermiona, po czym spostrzegła uniesione brwi Rona, zarumieniła się i dodała: - Chyba wiesz,
co mam na myśli... eliksir z włosem Goyle’a wyglądał jak smarki.
- A teraz poproszę, żeby fałszywi Potterowie ustawili się tutaj w kolejce - powiedział
Moody.
Ron, Hermiona, Fred, George i Fleur stanęli w kolejce przed błyszczącym zlewem ciotki
Petunii.
- Jednego brakuje - zauważył Lupin.
- Zaraz będzie - burknął Hagrid, po czym złapał Mundungusa za kołnierz i postawił obok
Fleur, która zmarszczyła nos i szybko wcisnęła się między Freda i George’a.
- Byłbym o wiele lepszy w ochronie... - jęknął Mundungus.
- Przymknij się - warknął Moody. - Powiedziałem ci już, pozbawiona kręgosłupa glisto,
że każdy śmierciożerca, który się pojawi, będzie chciał Pottera porwać, a nie zabić.
Dumbledore zawsze powtarzał, że Sam-Wiesz-Kto pragnie go osobiście wykończyć. To
ochrona będzie się miała czym martwić, bo ich śmierciożercy nie będą oszczędzać.
Nic nie wskazywało na to, by ta informacja uspokoiła Mundungusa, ale Moody już
wyciągnął zza pazuchy pół tuzina maleńkich szklaneczek i nalał do nich eliksiru
wielosokowego.
- A teraz razem...
Ron, Hermiona, Fred, Fleur, George i Mundungus wypili. Wszyscy skrzywili się, z
trudem odetchnęli i natychmiast zaczęli się zmieniać. Hermiona i Mundungus gwałtownie
urośli, Ron, Fred i George skurczyli się, włosy im pociemniały, Hermionie i Fleur włosy
jakby zapadły się w czaszki.
Tymczasem Moody rozwiązywał worki, które ze sobą przyniósł; kiedy się wyprostował,
stało już przed nim sześciu Potterów. Każdy ciężko dyszał. Fred i George spojrzeli na siebie i
jednocześnie krzyknęli:
- Super... jesteśmy identyczni!
- Chociaż... bo ja wiem... ja chyba nadal wyglądam trochę lepiej - powiedział Fred,
przeglądając się w stalowym czajniku.
- Ojej - jęknęła Fleur, przyglądając się swojemu odbiciu w drzwiczkach mikrofalówki Bill, nie patrzy na mnie... wyglądam okhopnie...

- Tu mam ubrania dla tych, którzy trochę ze swoich wyrośli - powiedział Moody,
wskazując jeden z worków - i dla tych drugich, którzy nagle schudli. Nie zapomnijcie o
okularach, każdy znajdzie parę w bocznej kieszeni. Kiedy się przebierzecie, weźcie plecaki i
klatki z tego drugiego worka.
Prawdziwy Harry pomyślał, że jest świadkiem najdziwaczniejszej sceny, jaką
kiedykolwiek widział. Poczuł się naprawdę nieswojo. Patrzył, jak jego sobowtóry grzebią w
worku, wyciągają ubrania i przymierzają okulary, a potem bez wahania ściągają własne
ciuchy. Miał ochotę poprosić ich, żeby okazali trochę więcej szacunku dla jego poczucia
intymności, bo najwyraźniej o wiele łatwiej przychodziło im obnażać jego ciało, niż gdyby to
były ich własne.
- Wiedziałem, że Ginny łgała o tym tatuażu - powiedział Ron, spoglądając na swoją nagą
pierś.
- Harry, masz naprawdę okropny wzrok - westchnęła Hermiona, zakładając okulary.
Już ubrani, fałszywi Potterowie zaopatrzyli się z drugiego worka w plecaki i klatki z
wypchanymi śnieżnymi sowami.
- Znakomicie - orzekł Moody, kiedy stanęło przed nim siedmiu ubranych Potterów, każdy
w okularach, z plecakiem i klatką. - A oto pary: Mundungus ze mną, na miotle...
- Dlaczego z tobą? - mruknął ten Harry, który stał najbliżej drzwi.
- Bo ciebie trzeba pilnować - warknął Moody, a jego magiczne oko nie odrywało się od
Mundungusa, gdy wyliczał dalej: - Artur i Fred...
- Jestem George - powiedział Harry, na którego wskazywał Moody. - Czy musisz nas
mylić nawet wtedy, kiedy jesteśmy Flarrym?
- Wybacz, George...
- Ja tylko cię sprawdzałem, naprawdę jestem Fredem...
- Dość tych bzdur! - warknął Moody. - Ten drugi... George czy Fred... z Remusem. Panna
Delacour...
- Biorę Fleur na testrala - wtrącił Bill. - Nie lubi mioteł.
Fleur szybko stanęła obok Billa i obdarzyła go ckliwym, pełnym niewolniczego
uwielbienia spojrzeniem. Harry miał wielką nadzieję, że taka mina nigdy więcej nie zagości
na jego twarzy.
- Panna Granger z Kingsleyem, też na testralu... Hermiona wyraźnie się ucieszyła; i ona
nie miała wielkiego zaufania do mioteł.
- A więc, Ron, ja z tobą! - zawołała Tonks, przewracając stojak na kubki, gdy machnęła
do niego ręką.

Ron nie wyglądał na tak zadowolonego jak Hermiona.
- A ty, Harry, ze mną. W porząsiu? - zapytał Hagrid z lekko zaniepokojoną miną. Polecimy na motorze, trochę jestem przyciężki na miotły i testrale. Na siodełku ze mną byś
się chyba nie zmieścił, więc załadujesz się do przyczepy.
- Wspaniale - mruknął Harry nie całkiem szczerze.
- Śmierciożercy na pewno myślą, że będziesz leciał na miotle - powiedział Moody, jakby
czytał w jego myślach. - Snape miał mnóstwo czasu, żeby im o tobie opowiedzieć, więc jeśli
ich napotkamy, można się śmiało założyć, że wybiorą tego Pottera, który czuje się dobrze na
miotle. No dobra - dodał, zawiązując worek z ubraniami fałszywych Potterów i ruszając do
drzwi - za trzy minuty odlatujemy. Drzwi nie ma co za sobą zamykać, śmierciożerców zamki i
tak nie zatrzymają... Idziemy...
Harry pobiegł do holu po plecak, Błyskawicę i klatkę z Hedwigą, po czym dołączył do
nich w ciemnym ogrodzie z tyłu domu. Hermiona siedziała już z Kingsleyem na wielkim,
czarnym testralu, Fleur na drugim z Billem, inni trzymali w rękach miotły. Hagrid, już w
goglach, stał w gotowości obok motocykla.
- To ten sam? Motocykl Syriusza?
- Ten sam - odrzekł z dumą Hagrid, uśmiechając się do Harry’ego. - Kiedy ostatnim
razem nim leciałeś, mieściłeś się w mojej dłoni!
Harry poczuł się trochę upokorzony, kiedy wlazł do przyczepy. Wiedział, że będą lecieć
niżej od innych, a Ron już zrobił do niego głupią minę - na pewno wygląda teraz jak bobas w
dziecinnym wózku. Upchnął jakoś plecak i miotłę u stóp, klatkę z Hedwigą wcisnął między
kolana. Było mu bardzo niewygodnie.
- Artur troszkę go podrasował - powiedział Hagrid, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy
z odczuć Harry’ego. Dosiadł motocykla, który lekko zatrzeszczał i zapadł się parę cali w
ziemię. - Dodał parę chytrych dingsów. A ten tu to już mój pomysł.
Wskazał grubym paluchem na fioletowy guzik obok prędkościomierza.
- Hagridzie, tylko bądź ostrożny - odezwał się pan Weasley, który stał obok nich z miotłą
w ręku. - Nie jestem do końca pewny, jak to zadziała, a w każdym razie użyj tego tylko w
razie zagrożenia.
- No dobrze - powiedział Moody. - Gotowi? Wszyscy musimy wystartować dokładnie w
tej samej chwili, bo inaczej cala ta sztuczka straci sens.
Wszyscy dosiedli mioteł.

- A teraz złap mnie mocno, Ron - powiedziała Tonks, a Harry dostrzegł, jak Ron rzucił
ukradkiem zakłopotane spojrzenie na Lupina, zanim objął ją od tyłu w talii. Hagrid kopnął w
pedał startera; motocykl ryknął jak smok, a przyczepa zaczęła dygotać.
- Powodzenia! - krzyknął Moody. - Za godzinę zobaczymy się wszyscy w Norze. Liczę
do trzech. Raz... dwa... TRZY!
Motocykl zaryczał jeszcze głośniej, przyczepą mocno szarpnęło i poderwali się w górę
tak szybko, że Harry’emu łzy stanęły w oczach, a pęd powietrza zdmuchnął mu włosy z
czoła. Wokół niego śmigały w górę miotły i powiewały długie, czarne ogony testrali.
Ściśnięte plecakiem i klatką z Hedwigą nogi już mu zaczęły drętwieć. Tak mu było nie
wygodnie, że zapomniał o rzuceniu ostatniego spojrzenia na dom numer cztery przy Privet
Drive; kiedy wreszcie zerknął w dół ponad krawędzią przyczepy, nie mógł go już rozpoznać
wśród innych, tak podobnych domów. Wznosili się coraz wyżej i wyżej...
A potem... znienacka, znikąd... otoczyły ich złowrogie postacie. Przynajmniej trzydzieści
zakapturzonych postaci, tworzących w powietrzu krąg, w środku którego szybowali
członkowie Zakonu Feniksa...
Wrzaski, błyski zielonego światła ze wszystkich stron... Hagrid ryknął, a motocykl
przewalił się na bok. Harry’emu wszystko podjechało do gardła, zobaczył światła ulicznych
latarni nad sobą, słyszał krzyki wokół siebie, zaciskał kurczowo palce na krawędziach
przyczepy... klatka z Hedwigą, Błyskawica i plecak wyśliznęły się spod jego kolan...
- Nie... HEDWIIIGOOO!
Miotła poszybowała ku ziemi, ale w ostatniej chwili zdążył złapać pasek plecaka i jeden z
prętów klatki, gdy motocykl z powrotem się obrócił. Chwila ulgi, a potem jeszcze jeden
rozbłysk zielonego światła. Sowa zaskrzeczała i upadła na podłogę klatki.
- Nie... NIEEE!
Motocykl gwałtownie przyspieszył i Harry zobaczył zakapturzonych śmierciożerców
pierzchających na boki, gdy Hagrid przedarł się przez ich krąg.
- Hedwigo... Hedwigo...
Ale sowa leżała nieruchomo na dnie klatki jak porzucona zabawka. Nie mógł znieść tego
widoku, a jednocześnie ogarnęła go fala lęku o innych, zerknął przez ramię i zobaczył
mnóstwo miotających się w powietrzu postaci i błyski zielonego światła... dwie pary na
miotłach odlatywały w dal...
- Hagridzie, musimy wrócić, musimy wrócić! - wrzasnął, usiłując przekrzyczeć ryk
silnika.

Ściskając stopami klatkę z Hedwigą i nie dopuszczając do siebie myśli, że zginęła,
wyciągnął różdżkę.
- Hagrid! ZAWRACAJ!
- Mam cię tam zawieźć bezpiecznie, Harry! - ryknął Hagrid i dodał gazu.
- Zatrzymaj się! ZATRZYMAJ! - krzyknął Harry. Ale kiedy ponownie spojrzał do tyłu,
dwa zielone pociski świetlne świsnęły mu koło lewego ucha: czterech śmierciożerców
odłączyło się od kręgu i ruszyło za nimi w pościg, celując zaklęciami w szerokie plecy
Hagrida. Ten zrobił ostry wiraż, ale śmierciożercy wciąż trzymali się za nimi, szyjąc
zaklęciami, tak że Harry musiał się wcisnąć w przyczepę, żeby uniknąć świetlistych
pocisków. Obrócił się, wynurzył na chwilę poza krawędź przyczepy i wrzasnął: „Drętwota!",
a z końca jego różdżki wystrzelił czerwony grot. Przestrzeń między motocyklem a
śmierciożercami trochę się powiększyła.
- Trzymaj się, Harry, zaraz dostaną w kość! - ryknął Hagrid, naciskając zielony guzik tuż
obok wskaźnika paliwa.
Z rury wydechowej wystrzeliły cegły. Solidny mur uformował się z nich błyskawicznie w
powietrzu. Trzech śmierciożerców skręciło gwałtownie, żeby na niego nie wpaść, ale czwarty
miał mniej szczęścia: zniknął z pola widzenia, a potem runął w dół spoza muru, a za nim
opadały szczątki jego miotły. Jeden z jego towarzyszy zwolnił, żeby go ratować, ale Harry nie
zobaczył już, czy mu się to udało, bo pochłonęła ich ciemność, gdy Hagrid pochylił się nisko
nad kierownicą i dodał gazu.
Kolejne mordercze zaklęcia śmignęły koło głowy Harry’ego, miotane przez pozostałych
dwóch śmierciożerców, wyraźnie celujących w Hagrida. Harry odpowiedział paroma
zaklęciami oszałamiającymi. Czerwone i zielone groty zderzały się w powietrzu, wybuchając
deszczem różnobarwnych iskier. Harry’emu przemknęło przez głowę, że mugole obserwujący
to z ziemi muszą mieć niezły pokaz ogni sztucznych i to z bliżej nieznanej okazji...
- Harry, uważaj! - zagrzmiał Hagrid i wcisnął drugi guzik.
Tym razem z rury wydechowej wystrzeliła wielka sieć, ale śmierciożercy byli już na to
przygotowani. Obaj zrobili zwrot, żeby ją ominąć, a w dodatku pojawił się trzeci, ten, który
został, by ratować czwartego: wyłonił się nagle z ciemności i teraz ścigali ich we trzech,
miotając zaklęciami.
- Tera im dogodzę, Harry, trzym się mocno! - ryknął Hagrid i całą dłonią uderzył w
fioletowy guzik obok prędkościomierza.
Z rury wydechowej buchnął pióropusz smoczego, biało-niebieskiego ognia, a motocykl
wystrzelił do przodu z szybkością pocisku. Harry zobaczył, jak śmierciożercy pierzchają na

boki, by uniknąć śmiertelnego strumienia ognia, i niemal w tej samej chwili poczuł,- że
przyczepa zakołysała się złowieszczo: gwałtowne przyspieszenie pozrywało część
metalowych przyłączy.
- Spokojnie, Harry! - ryknął Hagrid, odchylony płasko do tyłu pędem powietrza.
Teraz już nikt motocyklem nie kierował, a przyczepa zaczęła się przechylać na bok.
- Panuję nad tym, Harry, nie pękaj! - krzyknął Hagrid i z kieszeni kurtki wyciągnął swój
różowy parasol.
- Hagriiid! Nie! Ja to...
- REPARO!!!
Rozległ się ogłuszający trzask i przyczepa całkowicie oderwała się od motocykla,
najpierw wystrzeliła do przodu, a potem zaczęła szybko opadać w dół.
Harry w panice wycelował różdżką w przyczepę i krzyknął:
- Wingardium leviosa!
Przyczepa wystrzeliła w górę jak korek, nie można nią było kierować, ale przynajmniej
unosiła się w powietrzu. Ulga Harry’ego trwała jednak krótko, bo znowu śmignęły wokół
niego zaklęcia: trzej śmierciożercy zbliżali się z przerażającą szybkością.
- Lecę do ciebie, Harry! - dobiegł go z ciemności głos Hagrida, ale przyczepa znowu
zaczęła opadać.
Kuląc się w niej, żeby uniknąć świetlnych grotów, Harry wycelował w sam środek
nadlatujących postaci i wrzasnął:
- Impedimenta!
Zaklęcie trafiło środkowego śmierciożercę w pierś. Przez chwilę groteskowo zawisł z
rozwartymi ramionami w powietrzu, jakby nadział się na niewidzialną przeszkodę, a jeden z
jego towarzyszy o mało na niego nie wpadł...
Lecz teraz Harry spadał już coraz szybciej, a klątwa wystrzelona przez trzeciego
śmierciożercę świsnęła mu tak blisko głowy, że wcisnął się całkowicie poniżej krawędzi
przyczepy, wybijając sobie ząb o metalowe siedzenie.
- Już jestem, Harry, jestem!
Olbrzymia dłoń złapała go za kołnierz i wyciągnęła z szybko opadającej przyczepy.
Zdążył tylko chwycić plecak i już siedział na motocyklu plecami do Hagrida. Kiedy
poszybowali w górę, oddalając się od dwóch pozostałych śmierciożerców, wypluł krew z ust,
wycelował różdżkę w spadającą przyczepę i wrzasnął:
- Confringo!

Przeszył go straszliwy żal za Hedwigą, gdy przyczepa eksplodowała. Siła wybuchu
zwaliła najbliższego śmierciożercę z miotły; jego towarzysz został w tyle i zniknął im z oczu.
- Wybacz mi, Harry - jęknął Hagrid. - Nie powinnem się brać za jej naprawianie...
- Nie ma sprawy, teraz leć! - odkrzyknął Harry, widząc, że z ciemności wyłania się dwóch
nowych śmierciożerców.
Rozbłysły zaklęcia, Hagrid wykonał zwrot i pomknął zygzakiem pomiędzy świetlistymi
grotami. Bal się ponownie użyć smoczego ognia, bo Harry zbyt niepewnie siedział za jego
plecami. Harry bezskutecznie miotał zaklęciami oszałamiającymi w prześladowców; w
rozpaczy strzelił zaklęciem powstrzymującym, najbliższy śmierciożerca skręcił gwałtownie,
by go uniknąć, opadł mu przy tym kaptur i w czerwonym świetle kolejnego oszałamiacza
Harry ujrzał dziwnie pustą twarz Stanleya Shunpike’a...
- Expelliarmus! - wrzasnął Harry.
- To on, to on, to ten prawdziwy!
Głos zakapturzonego śmierciożercy przedarł się przez ryk silnika, w następnej chwili
obaj prześladowcy wyhamowali i zniknęli w ciemnościach.
- Harry, co się stało?! - zawołał Hagrid. - Gdzie ich wcięło?!
- Nie wiem!
Harry’ego ogarnął strach: zakapturzony śmierciożerca najwyraźniej go rozpoznał. W jaki
sposób? Rozglądał się, usiłując przebić wzrokiem otaczającą ich ciemność, ale nikogo nie
zobaczył. Wcale go to nie uspokoiło. Gdzie oni są?
Udało mu się obrócić na siodełku i chwycić kurtki Hagrida.
- Hagridzie, strzel znowu tym smoczym ogniem i zwiewajmy stąd!
- No to się trzymaj, Harry!
Ponownie rozległ się ogłuszający świst i z rury wydechowej wystrzelił białoniebieski
ogień. Harry poczuł, że ześlizguje się z siodełka, Hagrid odchylił się gwałtownie do tyłu, z
trudem utrzymując kierownicę...
- Chyba ich zgubiliśmy, Harry, chyba się udało! Ale Harry wcale nie był o tym
przekonany, rozglądał się ze strachem to w lewo, to w prawo, wciąż wypatrując
prześladowców. Dlaczego zaniechali pościgu? Jeden z nich miał przecież różdżkę... „To on, to
ten prawdziwy"... tak zawołał, kiedy Harry próbował rozbroić Staną...
- Już blisko, Harry! Prawie się udało!
Harry poczuł, że motocykl trochę się zniżył, choć światła na ziemi wciąż wydawały się
odległe jak gwiazdy.

Nagle blizna na czole zapiekła go jak przypalona rozgrzanym do czerwoności żelazem, z
lewej i prawej strony pojawili się śmierciożercy, dwa Mordercze Zaklęcia, wystrzelone z tyłu,
świsnęły mu koło uszu...
A potem go zobaczył. Voldemort szybował ku nim, nie dosiadając miotły czy testrala, po
prostu mknął w powietrzu jak strzęp dymu, jego twarz węża lśniła upiornie na tle ciemności,
jego biała ręka unosiła ponownie różdżkę...
Hagrid wrzasnął ze strachu i skierował motocykl pionowo w dół. Przywarłszy do niego z
całej siły, Harry miotał na oślep w ciemność zaklęcia oszałamiające. Zobaczył przelatujące
obok ciało i zrozumiał, że trafił jednego z nich, ale chwilę później usłyszał huk i ujrzał iskry
sypiące się z silnika. Motocykl spadał korkociągiem w dół, Hagrid zupełnie już nad nim nie
panował...
Znowu tuż obok nich świsnęły zielone promienie. Harry kompletnie stracił orientację, nie
wiedział, gdzie jest góra, a gdzie dół, blizna wciąż go piekła, w każdej chwili spodziewał się
śmierci. Potężna postać na miotle była już bardzo blisko, zobaczył, jak unosi rękę...
- NIE!!!
To krzyknął Hagrid, rzucając się z motocykla na śmierciożercę. Harry z przerażeniem
zobaczył, jak obaj spadają w ciemność: miotła nie mogła unieść takiego ciężaru...
Ledwo utrzymując się kolanami na gwałtownie opadającym motocyklu, usłyszał piskliwy
wrzask Voldemorta:
- Jest mój!
„A więc to koniec", pomyślał. Nie miał pojęcia, gdzie jest Voldemort, ujrzał jeszcze, jak
inny śmierciożerca skręca w bok, i usłyszał:
- AVADA...
Blizna zabolała go tak, że zamknął oczy, ale jego różdżka zadziałała sama. Poczuł, że
pociąga mu rękę jak silny magnes, przez uchylone powieki zobaczył pióropusz złotego ognia,
usłyszał donośny trzask i okrzyk wściekłości. Śmierciożerca zawył, Voldemort wrzasnął
„NIE!", Harry dostrzegł tuż przed swoim nosem zielony guzik i nacisnął go wolną od różdżki
ręką. Strumień białego ognia wystrzelił ku ziemi.
- Hagrid! - krzyknął, trzymając się rozpaczliwie motocykla. - Hagriiid! Accio Hagrid!
Motocykl spadał coraz szybciej. Z twarzą na poziomie kierownicy, Harry widział światła
zbliżające się ku niemu z przerażającą szybkością; już wiedział, że za chwilę się rozbije, i nic
nie mógł na to poradzić. Gdzieś z tyłu dobiegł go wrzask:
- Twoja różdżka, Selwyn, daj mi swoją różdżkę!

Poczuł Voldemorta, zanim go zobaczył. Spojrzał w bok, w te czerwone oczy, i pomyślał,
że już nic więcej w życiu nie zobaczy, że za chwilę trafi go Mordercze Zaklęcie...
A potem Voldemort zniknął. Harry spojrzał w dół i ujrzał Hagrida leżącego na ziemi z
rozkrzyżowanymi ramionami. Pociągnął z całej siły za kierownicę, żeby na niego nie spaść,
spróbował wymacać hamulec, ale już było za późno - z ogłuszającym łoskotem zwalił się w
błotnistą sadzawkę.

ROZDZIAŁ

PIĄT Y

Poległy wojownik
Hagrid?
Harry usiłował wydostać się z plątaniny metalowych i skórzanych szczątków, jego
zanurzone w wodzie dłonie wbiły się w błotniste dno. Nie miał pojęcia, gdzie podział się
Voldemort, i oczekiwał, że za chwilę wyskoczy na niego z ciemności. Coś gorącego spływało
mu po brodzie i czole. Wyczołgał się z sadzawki i chwiejnym krokiem ruszył ku ciemnej
masie na ziemi.
- Hagridzie? Hagridzie, odezwij się...
Ale ciemna masa ani drgnęła.
- Kto tu jest? Potter? Harry Potter?
Harry nie rozpoznał tego męskiego głosu. A potem usłyszał głos kobiecy:
- Ted, oni się rozbili! W ogrodzie! Harry’emu zakręciło się w głowie.
- Hagridzie... - powtórzył i kolana się pod nim ugięły. Kiedy się ocknął, leżał na plecach
na czymś miękkim.
Piekło go w żebrach i prawym ramieniu. Ząb, który sobie wybił o siedzenie przyczepy,
odrósł. Blizna na czole wciąż pulsowała bólem.
- Hagrid?
Otworzył oczy i zobaczył, że leży na sofie w nieznanym, oświetlonym lampą pokoju.
Jego plecak spoczywał na podłodze, mokry i zabłocony. Jasnowłosy mężczyzna z wydatnym
brzuchem przyglądał mu się z niepokojem.
- Hagrid żyje - powiedział. - Zona go dogląda. Jak się czujesz? Coś jeszcze złamałeś?
Naprawiłem ci żebra, ząb i ramię. A w ogóle, to jestem Ted. Ted Tonks, ojciec Dory.
Harry usiadł zbyt szybko: zobaczył gwiazdy przed oczami, zakręciło mu się w głowie i
poczuł mdłości.
- Voldemort...

- Spokojnie - mruknął Ted, kładąc mu rękę na ramieniu i łagodnie popychając z
powrotem na poduszki. - Strasznie rąbnąłeś, na szczęście w sadzawkę. Co się właściwie
stało? Coś z tym motocyklem? Arturowi Weasleyowi znowu coś nie wyszło z tymi jego
mugolskimi ustrojstwami?
- Nie - odpowiedział Harry, czując, że blizna pulsuje jak otwarta rana. - To
śmierciożercy... było ich mnóstwo... ścigali nas...
- Śmierciożercy? Co ty mówisz? Śmierciożercy? Myślałem, że nie będą wiedzieć, kiedy
ciebie...
- Wiedzieli.
Ted Tonks spojrzał w sufit, jakby się spodziewał ujrzeć tam niebo.
- No, ale przynajmniej nasze zaklęcia ochronne działają. Na sto jardów wokół tego domu.
W każdym kierunku. Tu się nie dostaną.
Teraz Harry zrozumiał, dlaczego Voldemort zniknął: musiało to się stać w chwili, gdy
motocykl przekroczył barierę zaklęć Zakonu. Miał tylko nadzieję, że będzie szczelna; już
widział Voldemorta, zawieszonego w tej chwili w powietrzu sto jardów nad nimi i
szukającego sposobu przeniknięcia przez coś, co Harry wyobrażał sobie jako wielką,
przezroczystą bańkę.
Opuścił nogi na podłogę. Musiał zobaczyć Hagrida na własne oczy, zanim uwierzy, że
naprawdę żyje. Ledwo jednak wstał, drzwi się otworzyły i wcisnął się przez nie Hagrid z
twarzą pokrytą szlamem i krwią. Kulał lekko, ale jakimś cudem żył.
- Harry!
Przewracając dwa wysmukłe stoliki i doniczkę z aspidistrą, pokonał dzielącą ich
przestrzeń dwoma krokami i chwycił Harry’ego w objęcia, prawie miażdżąc mu niedawno
naprawione żebra.
- Cholibka, Harry, jak żeś wyszedł z tego cało? Już myślałem, że z nas dwa umarlaki.
- Ja też. Wciąż nie mogę uwierzyć...
Harry urwał, właśnie zauważył kobietę, która weszła do pokoju za Hagridem.
- To ty! - krzyknął i szybko sięgnął do kieszeni, ale była pusta.
- Tu jest twoja różdżka, synu - powiedział Ted, trącając go w ramię. - Upadła tuż obok
ciebie, zabrałem ją. A wrzeszczysz na moją żonę.
- Och, ja... ja przepraszam.
Teraz dopiero zobaczył, że podobieństwo pani Tonks do jej siostry Bellatriks nie było aż
tak wielkie, włosy miała jasnobrązowe, a oczy większe i łagodniejsze. Patrzyła na Harry’ego
z nieco obrażoną miną.

- Co się stało z naszą córką? - zapytała. - Hagrid powiedział, że wpadliście w zasadzkę...
Gdzie jest Nimfadora?
- Nie wiem - odrzekł Harry. - Nie mamy pojęcia, co się stało z resztą.
Wymieniła spojrzenie z Tedem. Harry’ego ogarnęła fala strachu i poczucia winy: jeśli
ktoś zginął, to tylko z jego winy. Zgodził się na ten plan, dał im swoje włosy...
- Świstoklik - powiedział, przypominając sobie nagle szczegóły planu. - Musimy szybko
dostać się do Nory... sprawdzimy... i natychmiast was zawiadomimy... albo zrobi to Tonks,
jeśli tylko...
- Dorze nic się nie stało, Dromedo - powiedział Ted. - Zna fach, bywała już w niezłych
opałach z aurorami. Świstoklik jest tu - dodał, zwracając się do Harry’ego. - Odlatuje za trzy
minuty, więc jeśli chcecie z niego skorzystać...
- No pewnie - powiedział szybko Harry, chwycił plecak i zarzucił go sobie na ramiona. Ja...
Spojrzał na panią Tonks, pragnąc ją przeprosić za strach, którego jej napędził i w którym
musiał ją zostawić, ale nie znajdował słów, które nie byłyby puste i nieszczere.
- Powiem Tonks... Dorze... żeby przesłała państwu wiadomość, kiedy... dzięki za
połatanie nas... dzięki za wszystko... ja...
Poczuł ulgę, gdy wyszedł z pokoju za Tedem. Przeszli przez mały przedpokój i weszli do
sypialni, za nimi Hagrid, który musiał się mocno przygarbić, by nie uderzyć głową we
framugę drzwi.
- To jest świstoklik, synu.
Wskazał na małą szczotkę do włosów w srebrnej oprawce, leżącą na stoliku pod lustrem.
- Dziękuję - bąknął Harry, wyciągając rękę, żeby dotknąć szczotki palcem.
- Czekaj, Harry - powiedział Hagrid, rozglądając się po sypialni. - A gdzie jest Hedwiga?
- Ona... ona dostała - wyjąkał Harry.
Nagle zdał sobie z tego sprawę i poczuł wstyd, kiedy łzy zapiekły go pod powiekami. Ta
sowa była jego wierną towarzyszką, najpewniejszą więzią między nim a światem
czarodziejów, ilekroć był zmuszony wrócić do Dursleyów.
Hagrid wyciągnął ku niemu swoją wielką rękę i poklepał go po ramieniu, że aż zabolało.
- Nie przejmuj się, Harry - burknął. - Nie przejmuj. Miała wspaniałe, długie życie...
- Hagridzie! - zawołał ostrzegawczo Ted Tonks, bo szczotka zajaśniała jasnoniebieskim
światłem, i Hagrid w ostatniej chwili zdążył dotknąć jej palcem.
Harry poczuł szarpnięcie w okolicach pępka, jakby niewidzialny hak pociągnął go
naprzód, a potem śmignął w nicość, obracając się w niekontrolowany sposób, ale jego palec

wciąż był przyklejony do świstoklika. Pan Tonks zniknął, a parę sekund później Harry
wylądował twardo, padając na dłonie i kolana, na podwórku Nory. Usłyszał krzyki.
Odrzuciwszy szczotkę, wstał, chwiejąc się lekko, i ujrzał panią Weasley i Ginny, zbiegające
po schodkach przy kuchennych drzwiach. Hagrid, który też się przewrócił przy lądowaniu,
już gramolił się na nogi.
- Harry? Jesteś prawdziwym Harrym? Co się stało? Gdzie są inni?! - krzyczała pani
Weasley.
- Co? To jeszcze nikt nie wrócił? - wydyszał Harry. Blada twarz pani Weasley była
wymowną odpowiedzią.
- Śmierciożercy na nas czekali. Okrążyli nas, jak tylko poderwaliśmy się w powietrze...
wiedzieli, że to miało być tej nocy... nie wiem, co się stało z innymi. Nas ścigało czterech,
robiliśmy wszystko, żeby się od nich uwolnić... a potem dopadł nas Voldemort...
Sam dosłyszał nutę usprawiedliwienia w swoim głosie, błagania, by zrozumiała, dlaczego
nie wie, co się stało z jej synami, ale...
- Dzięki Bogu, że żyjesz - przerwała mu, chwytając go w objęcia, a Harry boleśnie
odczuł, że na to nie zasługuje.
- Molly, masz tu gdzieś odrobinę brandy? - zapytał Hagrid trochę roztrzęsionym głosem.
- No wiesz, w celach medycznych...
Mogła przywołać butelkę zaklęciem, ale kiedy pobiegła w stronę przygarbionego domu,
Harry wiedział, że chce ukryć przed nimi twarz. Odwrócił się do Ginny, która natychmiast
odpowiedziała na jego pytania, choć ich na głos nie wypowiedział.
- Ron i Tonks powinni być tu pierwsi, ale nie zdążyli na swój świstoklik, przyleciał bez
nich - powiedziała, wskazując na zardzewiałą bańkę do oleju, leżącą niedaleko na ziemi. - A
tym - pokazała na starą tenisówkę - mieli przylecieć tata i Fred... jako drudzy. Ty i Hagrid
mieliście zjawić się po nich, a George i Lupin - zerknęła na zegarek - powinni tu być za
minutę.
Wróciła pani Weasley z butelką brandy, którą wręczyła Hagridowi. Odkorkował ją i
opróżnił, nie odrywając od ust.
- Mamo! - krzyknęła Ginny.
W ciemności pojawiło się jasnoniebieskie światełko, które rosło błyskawicznie,
nabierając mocy, a po chwili ukazali się Lupin i George, wirując w powietrzu, i padli na
ziemię. Harry już wiedział, że stało się coś złego: Lupin podtrzymywał George’a, który był
nieprzytomny, a twarz miał zakrwawioną.

Harry podbiegł i chwycił George’a za nogi. Razem z Lupinem wnieśli go do domu, przez
kuchnię do salonu, gdzie złożyli go na kanapie. Kiedy światło lampy padło na jego twarz,
Ginny syknęła, a Harry’emu coś przekręciło się w żołądku. George nie miał jednego ucha.
Głowę i kark pokrywała świeża, szkarłatna krew.
W chwili, gdy pani Weasley pochyliła się nad synem, Lupin złapał Harry’ego za ramię,
wyciągnął z pokoju i dość brutalnie wepchnął do kuchni, gdzie Hagrid wciąż próbował
przecisnąć swój brzuch przez tylne drzwi.
- Ej, ty! - warknął Hagrid. - Odwal się od niego! Puść go, ale już!
Lupin zignorował go.
- Co siedziało w kącie, kiedy Harry Potter po raz pierwszy odwiedził mnie w moim
gabinecie w Hogwarcie? - zapytał, lekko potrząsając Harrym. - Odpowiedz!
- To był... druzgotek w akwarium, tak?
Lupin puścił Harry’ego i z wyraźną ulgą oparł się o kredens.
- Co jest grane?! - ryknął Hagrid.
- Wybacz mi, Harry - powiedział Lupin - ale musiałem sprawdzić. Ktoś nas zdradził.
Voldemort wiedział, że zamierzamy cię przenieść tej nocy, a mógł mu o tym powiedzieć tylko
ktoś z nas. Mogłeś być oszustem.
- To czego mnie nie sprawdzasz? - wy dyszał Hagrid, wciąż usiłując przepchnąć się przez
drzwi.
- Bo jesteś półolbrzymem - odpowiedział Lupin. - Eliksir wielosokowy jest przeznaczony
wyłącznie dla ludzi.
- Żaden z członków Zakonu nie powiedziałby Voldemortowi, że wyruszamy tej nocy powiedział stanowczo Harry, odrzucając od siebie samą tę myśl. - Voldemort pojawił się przy
mnie na samym końcu, przedtem nie wiedział, który z Potterów jest tym prawdziwym. Gdyby
znał nasz plan, wiedziałby od początku, że lecę z Hagridem.
- Voldemort pojawił się przy tobie? - zapytał ostro Lupin. - Co się stało? Jak wam się
udało uciec?
Harry opowiedział pokrótce, jak ścigający go śmierciożercy w jakiś sposób poznali, że to
on, jak zaprzestali pościgu, jak musieli wezwać Voldemorta, który pojawił się tuż przed tym,
kiedy już mieli wylądować w domu rodziców Tonks.
- Rozpoznali cię? Ale po czym? Co zrobiłeś?
- Ja... - Harry próbował sobie przypomnieć, ale cały lot wydawał mu się teraz jedną
wielką mieszaniną przerażenia, rozbłysków, huków i krzyków. - Zobaczyłem Staną

Shunpike’a... no wiesz, tego konduktora z Błędnego Rycerza... i próbowałem go rozbroić,
zamiast... przecież on na pewno nie wie, co robi... musi być pod działaniem Imperiusa!
Lupin wytrzeszczył na niego oczy.
- Harry, minął już czas na zaklęcia rozbrajające! Oni próbowali cię porwać i
zamordować! Trzeba go było oszołomić, jeśli nie byłeś w stanie go zabić!
- Byliśmy setki stóp nad ziemią! Stan nie jest sobą i gdybym go oszołomił, spadłby i zabił
się... to by przecież było to samo, co użycie Avada Kedavra! Expelliarmus uratował mnie dwa
lata temu przed Voldemortem - powiedział Harry usprawiedliwiającym tonem.
Lupin przypominał mu teraz Puchona Zachariasza Smitha, który szydził z niego, kiedy
Harry chciał nauczyć członków Gwardii Dumbledore’a, jak użyć zaklęcia rozbrajającego.
- Tak, Harry - powiedział Lupin przez zęby - ale zrobiłeś to w obecności mnóstwa
śmierciożerców! Wybacz mi, ale to był bardzo nierozsądny wybór w obliczu grożącej ci
śmierci. Powtórzenie tego dzisiaj, na oczach śmierciożerców, którzy albo o tym słyszeli, albo
byli tego świadkami, to było prawie samobójstwo!
- Więc uważasz, że powinienem zabić Staną Shunpike’a? - zapytał ze złością Harry.
- Nie, oczywiście, że nie, ale śmierciożercy... szczerze mówiąc, nie tylko oni, ale i
większość ludzi... spodziewaliby się, że odpowiesz atakiem na atak! Expelliarmus to
użyteczne zaklęcie, Harry, ale wszystko wskazuje na to, że śmierciożercy uznali je za twój
podpis. Szkoda, żeś na to pozwolił!
Słowa Lupina sprawiły, że Harry poczuł się bardzo głupio, ale wciąż nie chciał się
poddać.
- Nie będę rozwalał ludzi tylko dlatego, że stanęli na mojej drodze - powiedział. - Tak robi
Voldemort.
Lupin nie zdążył mu odpowiedzieć, bo Hagridowi w końcu udało się wepchnąć do
kuchni, gdzie osunął się na krzesło, które natychmiast się pod nim rozpadło. Harry
zignorował jego przekleństwa i przeprosiny, zwracając się znowu do Lupina.
- Co z George’em? Wyzdrowieje? Lupin rozchmurzył się.
- Myślę, że tak, choć ucha nie da się odtworzyć, jeśli zostało oderwane zaklęciem...
Z zewnątrz dobiegły ich jakieś dziwne odgłosy. Lupin rzucił się do tylnych drzwi, Harry
przeskoczył przez nogi Hagrida i wypadł na podwórko.
Pojawiły się tam dwie postacie i kiedy Harry ku nim biegł, rozpoznał Hermionę, już w jej
własnej postaci, i Kingsleya; oboje trzymali kurczowo pogięty wieszak na ubrania. Hermiona
rzuciła mu się w objęcia, natomiast Kingsley wcale nie okazał radości na widok ich obu.
Ponad ramieniem Hermiony Harry zobaczył, że unosi różdżkę i celuje nią w Lupina.

- Ostatnie słowa, które wypowiedział do nas Albus Dumbledore?
- „Harry jest naszą największą nadzieją. Zaufajcie mu" - odrzekł spokojnie Lupin.
Kingsley skierował różdżkę na Harry’ego, ale Lupin go uprzedził, mówiąc:
- To on, już go sprawdziłem!
- W porządku, w porządku! - powiedział Kingsley, chowając różdżkę pod pelerynę. - Ale
ktoś nas zdradził! Wiedzieli! Wiedzieli, że to będzie tej nocy!
- Na to wygląda - zgodził się Lupin - ale najwyraźniej nie wiedzieli, że będzie siedmiu
Potterów.
- Słaba pociecha! - prychnął Kingsley. - Kto jeszcze wrócił?
- Tylko Harry, Hagrid, George i ja. Hermiona jęknęła i szybko zakryła sobie usta ręką.
- A jak było z tobą? - zapytał Lupin Kingsleya.
- Ścigało mnie pięciu, zraniłem dwóch, prawdopodobnie zabiłem jednego. Sami-WiecieKogo też widzieliśmy, przyłączył się do pościgu w połowie drogi, ale szybko zniknął.
Remusie, on potrafi...
- Latać - dokończył za niego Harry. - Ja też go widziałem, ścigał mnie i Hagrida.
- A więc dlatego nam zniknął... żeby pogonić za tobą! Nie mogłem dociec, dlaczego
zniknął. Ale skąd się dowiedział?
- Harry potraktował trochę za uprzejmie Staną Shunpike’a - powiedział Lupin.
- Stan? - powtórzyła Hermiona. - Myślałam, że jest w Azkabanie.
Kingsley roześmiał się ponuro.
- Hermiono, na pewno doszło do masowej ucieczki, którą ministerstwo zatuszowało.
Kaptur spadł Traversowi z głowy, kiedy go trafiłem, on też powinien być w Azkabanie. Ale co
się stało z tobą, Remusie? Gdzie jest George?
- Stracił jedno ucho.
- Stracił jedno... - powtórzyła Hermiona piskliwym głosem.
- To robota Snape’a - dodał Lupin.
- Snape?! - krzyknął Harry. - Nie powiedziałeś mi...
- Zgubił kaptur podczas pościgu. Zaklęcie Sectum-sempra zawsze było jego
specjalnością. Bardzo bym chciał powiedzieć, że odpłaciłem mu pięknym za nadobne, ale
musiałem utrzymać George’a na miotle, tracił dużo krwi.
Zapadło milczenie, wszyscy czworo wpatrywali się w niebo. Nic się tam nie poruszało,
gwiazdy spoglądały na nich z góry obojętnie. Gdzie jest Ron? Gdzie Fred i pan Weasley?
Gdzie Bill, Fleur, Tonks, Szalonooki i Mundungus?
- Harry, pomóż! - rozległ się ochrypły głos Hagrida, który ponownie ugrzązł w drzwiach.

Rad, że może coś zrobić, Harry wyciągnął go z tej pułapki, a potem ruszył przez pustą
kuchnię z powrotem do salonu, gdzie pani Weasley i Ginny wciąż zajmowały się George’em.
Pani Weasley udało się już powstrzymać krwawienie i Harry zobaczył w świetle lampy
wielką, czystą ranę z boku jego głowy.
- Jak się ma?
Pani Weasley odwróciła się i odpowiedziała:
- Nie jestem w stanie przywrócić mu ucha, bo trafiło go czarnoksięskie zaklęcie. Ale
mogło być o wiele gorzej... żyje...
- Tak... Dzięki Bogu.
- Wydawało mi się, że słyszałam jeszcze czyjeś głosy z podwórka - powiedziała Ginny.
- To Hermiona i Kingsley.
- Och, jak się cieszę - wyszeptała Ginny. Popatrzyli na siebie. Harry chciał ją przytulić,
przylgnąć do niej, nie zważając na obecność pani Weasley, ale zanim zdążył to zrobić, z
kuchni dobiegł jakiś łoskot.
- Udowodnię ci, kim jestem, Kingsley, kiedy zobaczę mojego syna, a teraz zjeżdżaj mi z
drogi, jeśli nie chcesz oberwać!
Harry jeszcze nigdy nie słyszał, by pan Weasley krzyczał w ten sposób. Wpadł do pokoju,
jego łysina lśniła od potu, okulary miał przekrzywione. Fred wbiegł tuż za nim, obaj byli
bladzi, ale cali i zdrowi.
- Arturze! - załkała pani Weasley. - Och, dzięki Bogu!
- Co z nim?
Pan Weasley opadł na kolana przy George’u. Po raz pierwszy, odkąd Harry go znał, Fred
nie był w stanie wyjąkać ani słowa. Wpatrywał się w ranę brata, jakby nie mógł uwierzyć
własnym oczom.
Być może obudzony przez hałas, jaki wywołał powrót Freda i ojca, George poruszył się.
- Jak się czujesz, Georgie? - szepnęła pani Weasley. Pomacał sobie głowę.
- Jak uduchowiony - wymamrotał.
- Co mu się stało? - wychrypiał Fred z przerażoną miną. - Mózg ma uszkodzony?
- Jak uduchowiony - powtórzył George, otwierając oczy i patrząc na brata. - Widzisz...
jestem trochę uduchowiony. ODUCHOWIONY, Fred, łapiesz teraz?
Pani Weasley zaszlochała głośno. Twarz Freda odzyskała zwykłą barwę.
- To żałosne - powiedział. - Naprawdę żałosne! Tyle jest dobrych dowcipów o uszach, a
ty wyskakujesz z tym uduchowionym?

- Ach, mamo - powiedział George, uśmiechając się do zalanej łzami matki - teraz będzie
ci już łatwo nas odróżnić.
Rozejrzał się.
- Hej, Harry... jesteś Harry, tak?
- Tak - odrzekł Harry, podchodząc do kanapy.
- No, w każdym razie udało nam się sprowadzić cię tutaj. Ale dlaczego Rona i Billa nie
ma przy łożu chorego brata?
- Jeszcze nie wrócili, George - powiedziała pani Weasley.
Uśmiech spełzł z twarzy George’a. Harry zerknął na Ginny i dał jej znać ręką, żeby z nim
wyszła. Kiedy szli przez kuchnię, powiedziała cicho:
- Ron i Tonks powinni już tu być. Dom ciotki Muriel jest niedaleko stąd.
Harry milczał. Odkąd znalazł się w Norze, starał się tłumić w sobie strach, ale teraz
dłużej już nie potrafił; strach zdawał się pełzać po jego skórze, dygotać w piersiach, ściskać
za gardło. Kiedy schodzili po schodkach na podwórko, Ginny wzięła go za rękę.
Kingsley spacerował tam i z powrotem, co jakiś czas spoglądając w niebo. Harry’emu
przypomniał się wuj Vernon, przemierzający salon milion lat temu. Hagrid, Hermiona i Lupin
stali obok siebie, w milczeniu patrząc w górę. Żadne z nich nie opuściło głowy, kiedy Harry i
Ginny stanęli obok nich.
Minuty ciągnęły się leniwie jak lata. Przy najlżejszym powiewie wiatru wszyscy
podrywali się i zwracali głowy w kierunku szeleszczącego drzewa lub krzaka, w nadziei, że
spomiędzy liści wyskoczy jeden z brakujących członków Zakonu.
Nagle wprost nad nimi zmaterializowała się miotła i zaczęła szybko opadać ku ziemi...
- To oni! - pisnęła Hermiona.
Tonks wylądowała długim ślizgiem, rozpryskując wokół siebie ziemię i kamyki.
- Remus! - krzyknęła, zsiadając z miotły i rzucając się w ramiona Lupina.
Twarz miał napiętą i bladą, nie był w stanie wykrztusić ani słowa. Ron ruszył chwiejnym
krokiem w stronę Harry’ego i Hermiony.
- J-jesteś... cała... - wymamrotał, zanim Hermiona chwyciła go w objęcia.
- Myślałam... myślałam, że...
- N-nic mi nie jest - wyjąkał Ron, klepiąc ją po plecach. - Wszystko okej.
- Ron był wspaniały - powiedziała Tonks, puszczając Lupina. - Cudowny. Oszołomił
jednego, trafił go prosto w łeb, a wiecie, kiedy się celuje do ruchomego celu z lecącej miotły...
- Zrobiłeś to? - zapytała Hermiona, patrząc mu w oczy i jeszcze mocniej ściskając za
szyję.

- Zawsze ten ton zaskoczenia - burknął, uwalniając się z jej objęć. - Jesteśmy ostatni?
- Nie - odpowiedziała Ginny - wciąż czekamy na Billa i Fleur, Szalonookiego i
Mundungusa. Lecę powiedzieć mamie i tacie, że nic ci nie jest...
Pobiegła do tylnych drzwi.
- Co was zatrzymało? Co się stało? - zapytał Lupin prawie ze złością.
- Bellatriks - odpowiedziała Tonks. - Bardzo chciała mnie dorwać, chyba tak samo jak
Harry’ego, dorwać i ukatrupić. A mnie bardzo żal, że jej nie trafiłam, mam u niej dług. Ale
raniliśmy ciężko Rudolfa... a potem dotarliśmy do domu ciotki Rona, ale spóźniliśmy się na
świstoklik, a ona narobiła okropnego zamieszania wokół nas... i...
Lupinowi zadrgała szczęka. Kiwnął głową, ale nie był w stanie nic powiedzieć.
- A co było z wami? - zapytała Tonks, zwracając się do Harry’ego, Hermiony i Kingsleya.
Musieli jej wszystko opowiedzieć, ale przez cały czas przedłużająca się nieobecność
Billa, Fleur, Szalonookiego i Mundungusa mroziła ich jak szron osiadły na skórze, którego
ukąszenia coraz trudniej było im znieść.
- Muszę wracać na Downing Street - powiedział Kingsley, po raz ostatni omiatając
spojrzeniem niebo. - Powinienem tam być już godzinę temu. Dajcie mi znać, jak wrócą.
Lupin kiwnął głową. Kingsley pomachał wszystkim ręką i ruszył ku bramie. Harry
usłyszał ciche pyknięcie, gdy Kingsley deportował się tuż za granicami Nory.
Państwo Weasleyowie zbiegli po schodkach, Ginny za nimi. Uściskali Rona, zanim
zwrócili się do Lupina i Tonks.
- Dziękuję wam - powiedziała pani Weasley. - Dziękuję za naszych synów.
- Nie bądź głupia, Molly - burknęła Tonks.
- Co z George’em? - zapytał Lupin.
- A co mu się stało? - zapytał słabym głosem Ron.
- Stracił....
Ale koniec zdania pani Weasley został zagłuszony okrzykami, bo z ciemności wyłonił się
testral, który wylądował kilka stóp od nich. Z jego grzbietu ześliznęli się Bill i Fleur - cali i
zdrowi.
- Bill! Och, dzięki Bogu, dzięki Bogu...
Pani Weasley podbiegła do syna, lecz on uścisnął ją krótko i spojrzawszy na ojca, rzekł:
- Szalonooki nie żyje.
Wszyscy zamarli i zaniemówili. Harry poczuł się tak, jakby coś osuwało się wewnątrz
niego, opadało poprzez ziemię, rozstawało się z nim na zawsze.

- Widzieliśmy to - powiedział Bill, a Fleur pokiwała głową; na jej policzkach rozbłysły
łzy w świetle padającym z okna kuchni. - To się stało, jak przedarliśmy się przez krąg
śmierciożerców. Szalonooki i Dung byli blisko nas, też skierowali się na północ. Voldemort...
on potrafi latać... ruszył prosto na nich. Dung spanikował, wrzasnął, Szalonooki próbował go
powstrzymać, ale ten się deportował. Zaklęcie Voldemorta trafiło Szalonookiego prosto w
twarz, zwalił się z miotły do tyłu... nic nie mogliśmy zrobić... nic... mieliśmy już na karku pół
tuzina śmierciożerców...
Głos mu się załamał.
- To oczywiste, że nic nie mogliście zrobić - odezwał się Lupin.
Wszyscy stali, patrząc po sobie w milczeniu. Do Harry’ego jeszcze to do końca nie
dotarło. Szalonooki nie żyje... to przecież niemożliwe... był taki twardy, taki dzielny, z tylu
opresji wychodził cało...
W końcu do wszystkich dotarło, choć nikt tego nie wypowiedział, że już nie ma po co
tkwić na podwórku i w milczeniu ruszyli za panem Weasleyem i jego żoną do Nory. Weszli
do salonu, w którym zastali roześmianych Freda i George’a.
- Coś nie tak? - zapytał Fred na widok ich twarzy. - Co się stało? Kto...
- Szalonooki - odrzekł pan Weasley. - Nie żyje.
Uśmiechy znikły z twarzy bliźniaków, wytrzeszczyli oczy i zamarli z przerażenia. Nikt
nie miał pojęcia, co robić dalej. Tonks łkała cicho w chusteczkę; Harry wiedział, że
Szalonooki był jej bardzo bliski. To dzięki niemu została aurorem, a potem zawsze ją wspierał
w ministerstwie. Hagrid, który siedział na podłodze w kącie pokoju, gdzie miał najwięcej
miejsca, osuszał oczy swoją chusteczką wielkości obrusa.
Bill podszedł do kredensu i wyjął butelkę Ognistej Whisky i trzynaście szklaneczek.
- Bierzcie - mruknął i machnąwszy różdżką, posłał każdemu pełną szklankę. - Za
Szalonookiego.
- Za Szalonookiego - powtórzyli wszyscy i wypili.
- Za Szalonookiego - powiedział chwilę później Hagrid i głośno czknął.
Ognista Whisky zapiekła Harry’ego w gardle. Zdawało mu się, że wypala rozpacz
targającą mu wnętrzności, przeganiając odrętwienie i poczucie nierzeczywistości, napełniając
w zamian czymś, co można było nazwać odwagą.
- Więc Mundungus się deportował, tak? - zapytał Lupin, który wychylił swoją szklankę
jednym haustem.
Atmosfera od razu się zmieniła, wszyscy patrzyli teraz uważnie na Lupina, wyraźnie
pragnąc, by ciągnął dalej, ale chyba trochę się lękając tego, co mogą usłyszeć.

- Wiem, co macie na myśli - powiedział Bill - i sam to rozważałem, kiedy tu lecieliśmy.
Chodzi o to, że na nas czekali, tak? Ale Mundungus nie mógł nas zdradzić. Nie wiedzieli, że
będzie siedmiu Harrych, to ich wyraźnie zaskoczyło, a pragnę wam przypomnieć, że ta cała
chytra maskarada to był pomysł właśnie Mundungusa. Gdyby nas zdradził, to by im i o tym
powiedział. Myślę, że po prostu spanikował. W ogóle nie chciał lecieć, Szalonooki go zmusił,
a Sami-Wiecie-Kto od razu ruszył prosto na nich, to wystarczy, by wpaść w panikę.
- Sami-Wiecie-Kto działał dokładnie tak, jak przewidywał Szalonooki - zauważyła Tonks,
pociągając głośno nosem. - Szalonooki spodziewał się, że tak pomyśli: że Harry będzie z
najwytrawniejszymi aurorami. Najpierw zaatakował Szalonookiego, a potem, kiedy
Mundungus uciekł, ruszył za Kingsleyem...
- Ui, to wszystko zgoda - warknęła Fleur - ali nie pojaśnia, dlaczego oni wiedzieli, że my
przeniosą ‘Arry tej nocy, ui? Ktoś musiał być nieostrożni. Ktoś musi wypaplaci datę. To
jedyne pojaśnia, że oni znali datę, a nie znali planu.
Łzy wciąż lśniły na jej pięknej twarzy, kiedy popatrzyła po wszystkich roziskrzonymi
oczami, jakby rzucała im wyzwanie. Nikt go nie podjął. Słychać było tylko odgłosy czkawki,
które Hagrid próbował stłumić chusteczką. Harry zerknął na niego. Hagrid... Hagrid, który
dopiero co narażał życie, by go ocalić, którego tak kochał, któremu ufał, który... tak, już raz
nieopatrznie zdradził Voldemortowi kluczową informację, bo chciał zdobyć smocze jajo...
- Nie - powiedział głośno Harry, a wszyscy spojrzeli na niego zaskoczeni; Ognista
Whisky chyba wzmocniła mu głos. - Jeśli ktoś popełnił błąd... jeśli komuś coś się wymknęło,
to na pewno nie naumyślnie. Nie możemy nikogo oskarżać. Nikogo - powtórzył jeszcze
głośniej. - Musimy sobie nawzajem ufać. Ja ufam wam wszystkim i nie wierzę, by ktokolwiek
w tym pokoju mógł sprzedać mnie Voldemortowi.
Zaległa cisza. Wszyscy na niego patrzyli. Poczuł, że ogarnia go fala gorąca, i upił trochę
Ognistej Whisky, po prostu dlatego, żeby coś zrobić. I znowu pomyślał o Szalonookim.
Zawsze wyrażał się zgryźliwie o zaufaniu, które Dumbledore okazywał wszystkim.
- Harry, dobrze się tego słucha - odezwał się niespodziewanie Fred.
- Nawet bez ucha - mruknął George, zerkając ukosem na Freda, któremu drgnął kącik
warg.
Lupin spojrzał na Harry’ego z dziwną miną, jakby z lekkim pożałowaniem.
- Myślisz, że jestem głupi i naiwny? - zapytał Harry.
- Nie, myślę, że jesteś taki jak James, który zawsze uważał, że splamiłby honor, gdyby
nie ufał swoim przyjaciołom.

Harry wiedział, do czego Lupin pije: jego ojciec został zdradzony przez przyjaciela,
Petera Pettigrew. Poczuł irracjonalną złość. Chciał coś odpowiedzieć, ale Lupin odwrócił się
od niego, postawił swoją szklankę na stole i zwrócił się do Billa:
- Mamy coś do zrobienia. Mogę zapytać Kingsleya, czy...
- Nie - przerwał mu Bill. - Ja to zrobię. Idziemy.
- Co wy chcecie zrobić? - zapytały jednocześnie Tonks i Fleur.
- Chodzi o ciało Szalonookiego - odrzekł Lupin. - Musimy je odnaleźć.
- Czy to nie może... - zaczęła pani Weasley, spoglądając na Billa przerażonym wzrokiem.
- Zaczekać? - skończył za nią Bill. - Nie, jeśli nie chcemy, by porwali je śmierciożercy.
Nikt już nic nie powiedział. Lupin i Bill pożegnali się i wyszli.
Reszta porozsiadała się, gdzie kto mógł, tylko Harry wciąż stał, czując dojmującą
obecność śmierci.
- Ja też muszę stąd odejść - powiedział nagle. Dziesięć par oczu spojrzało na niego ze
zdumieniem.
- Nie bądź głupi - powiedziała pani Weasley. - Co ci przyszło do głowy?
- Nie mogę tu zostać.
Potarł czoło; blizna nie bolała go tak już od ponad roku.
- Dopóki ja tu jestem, wszyscy jesteście zagrożeni. Nie chcę...
- Powtarzam, nie bądź głupi! Cały plan polegał na tym, żeby cię tu bezpiecznie przenieść,
i dzięki Bogu się udało. A Fleur zgodziła się wziąć ślub z Billem tutaj, a nie we Francji,
wszystko już zorganizowane, możemy tu wszyscy spokojnie siedzieć i pilnować ciebie...
„Ona nic nie rozumie", pomyślał i poczuł się jeszcze gorzej.
- Jeśli Voldemort się dowie, że tutaj jestem...
- A niby jak? - zapytała pani Weasley.
- Jest tuzin bezpiecznych miejsc, w których mógłbyś teraz być, Harry - powiedział pan
Weasley - a on nie wie, w którym, i nie ma sposobu, by się dowiedział.
- Nie o siebie się boję!
- Przecież wiemy - powiedział spokojnie pan Weasley - ale jeśli stąd odejdziesz, to
wszystko, co tej nocy zrobiliśmy, okaże się trochę bezsensowne.
- Nigdzie się stąd nie ruszysz - zagrzmiał Hagrid.
- Cholibka, Harry, po tym wszystkim, co żeśmy dla ciebie zrobili?
- No właśnie, chciałbyś, żebym na darmo stracił ucho? - zapytał George, unosząc się na
poduszkach.
- Wiem, że...

- Szalonooki na pewno by tego nie chciał.
- WIEM! - ryknął Harry.
Poczuł się osaczony i zaszantażowany: czyżby myśleli, że nie wie, co dla niego zrobili,
czy nie rozumieją, że właśnie dlatego chce teraz odejść, zanim coś im się stanie z jego
powodu? Blizna pulsowała i piekła go niemiłosiernie. Zapadło milczenie, które w końcu
przerwała pani Weasley.
- Harry, gdzie jest Hedwiga? - zapytała łagodnie.
- Moglibyśmy ją wsadzić do klatki Świstoświnki i dać jej coś do zjedzenia.
Wnętrzności ścisnęły mu się jak pięść. Nie był w stanie powiedzieć jej prawdy. Wypił
resztkę Ognistej Whisky, żeby uniknąć odpowiedzi.
- Poczekaj, aż wyjdzie na jaw, że znowu tego dokonałeś, Harry - odezwał się Hagrid. Nie dałeś mu się, przywaliłeś mu, chociaż już prawie cię miał!
- To nie ja - powiedział stanowczo Harry. - To moja różdżka. Działała sama, ja nią nie
kierowałem.
- Harry, to przecież niemożliwe - powiedziała po dłuższej chwili Hermiona. - Na pewno
rzuciłeś zaklęcie machinalnie, działałeś instynktownie.
- Nie. Motocykl spadał, nie miałem pojęcia, gdzie jest Voldemort, ale różdżka sama
obróciła mi się w ręku, odnalazła go i strzeliła zaklęciem. Ja w ogóle tego zaklęcia nie znam,
z mojej różdżki jeszcze nigdy nie wystrzelił złoty promień.
- Często - odezwał się pan Weasley - kiedy się jest w bardzo trudnej sytuacji, można
wyczarować coś, o czym nigdy nawet się nie pomyślało. Tak się zdarza z małymi dziećmi,
zanim się nauczą...
- Nie, to było coś zupełnie innego - powiedział Harry przez zaciśnięte zęby.
Blizna go paliła, czuł gniew i rozpacz, zżymał się na myśl, że uważają go za kogoś, kto
ma moc przeciwstawienia się Voldemortowi.
Wszyscy milczeli. Wiedział, że mu nie uwierzyli. Ale... przecież i on nigdy nie słyszał o
różdżce, która by sama rzucała zaklęcia...
Blizna zapiekła go tak, że z najwyższym trudem powstrzymał jęk. Mruknął coś o
świeżym powietrzu, odstawił pustą szklankę i wyszedł z pokoju.
Kiedy przechodził przez ciemne podwórko, wielki testral podniósł głowę, zatrzepotał
nietoperzymi skrzydłami i ponownie zaczął szczypać trawę. Harry zatrzymał się przy bramie
wiodącej do ogrodu, patrząc na wybujałe rośliny, pocierając pulsujące bólem czoło i myśląc o
Dumbledorze.

Dumbledore na pewno by mu uwierzył. Dumbledore wiedziałby, w jaki sposób i
dlaczego różdżka zadziałała samorzutnie, bo Dumbledore zawsze znał właściwe odpowiedzi,
wiedział wszystko o różdżkach, wyjaśnił mu, dlaczego między jego różdżką a różdżką
Voldemorta istnieje dziwna więź... ale Dumbledore... podobnie jak Szalonooki, jak Syriusz,
jak jego rodzice, jak jego biedna sowa... wszyscy odeszli i już nigdy nie będzie mógł z nimi
porozmawiać. Poczuł palenie w gardle, które nie miało nic wspólnego z Ognistą Whisky...
Nagle, jak grom z nieba, czoło przeszył mu ból tak straszny, że zacisnął powieki i złapał
się za głowę, a wówczas usłyszał w niej piskliwy glos:
- Powiedziałeś mi, że da się to zrobić, używając innej różdżki!
I doznał wizji: ujrzał wychudłego starca w łachmanach, leżącego na kamiennej posadzce,
z którego ust wydzierał się straszliwy jęk rozpaczy i trudnego do zniesienia bólu...
- Nieeee! Nie! Błagam cię, błagam...
- Skłamałeś Lordowi Voldemortowi, Ollivanderze!
- Nie... przysięgam...
- Chciałeś pomóc Potterowi, pomóc mu uciec przede mną!
- Nie, przysięgam... naprawdę wierzyłem, że inna różdżka zadziała...
- To wyjaśnij mi, co się stało. Różdżka Lucjusza została zniszczona!
- Nie potrafię tego zrozumieć... ta więź... łączy tylko wasze dwie różdżki...
- Kłamiesz!
- Nie... błagam...
I Harry zobaczył, jak biała ręka unosi różdżkę, i poczuł wściekłość, która ogarnęła
Voldemorta, ujrzał, jak starzec zwija się z bólu...
- Harry?
Wizja zniknęła tak nagle, jak się pojawiła. Stał rozdygotany w ciemności, zaciskając
palce na pręcie bramy do ogrodu, serce tłukło mu się w piersiach, blizna wciąż paliła. Dopiero
po dłuższej chwili zdał sobie sprawę, że stoją obok niego Ron i Hermiona.
- Harry, wracaj do domu - szepnęła Hermiona. - Chyba już nie myślisz o odejściu?
- Nie ma rady, musisz tu zostać, stary - powiedział Ron, klepiąc go po plecach.
- Nic ci nie jest? - zapytała Hermiona, widząc jego twarz. - Wyglądasz okropnie!
- Ale chyba lepiej od Ollivandera... - odrzekł Harry roztrzęsionym głosem.
I opowiedział im, co przed chwilą zobaczył. Ron był wystraszony, ale Hermiona wpadła
w prawdziwą panikę.

- Przecież to miało się już nie powtórzyć! Twoja blizna... tak już nie miało być! Harry, nie
możesz pozwolić, by to się znowu wydarzyło... Dumbledore mówił, żebyś za żadną cenę nie
otwierał przed nim swojej świadomości!
Milczał, a ona ścisnęła go za ramię.
- Harry, on opanowuje ministerstwo, prasę, połowę czarodziejskiego świata! Nie pozwól,
by opanował i twoją głowę!

ROZDZIAŁ

SZÓSTY

Ghul w piżamie
Przez następne dni wstrząs, jakim była utrata Szalonookiego, wciąż dawał o sobie znać.
Harry ciągle się spodziewał, że zobaczy go wchodzącego przez kuchenne drzwi tak jak inni
członkowie Zakonu, którzy pojawiali się w nich i znikali, przynosząc nowe wieści. Czuł, że
tylko działanie może stłumić dręczące go nadal poczucie winy i żal. Czuł, że powinien
najszybciej, jak to tylko możliwe, wyruszyć na poszukiwanie brakujących horkruksów, by
zniszczyć je raz na zawsze.
- No dobrze, ale przecież wiesz, że nie możesz nic zrobić z tymi - tu Ron bezgłośnie
wyartykułował słowo „horkrusami" - póki nie ukończysz siedemnastu lat. Dopiero wtedy
Namiar przestanie działać. A planować wyprawę możemy wszędzie, więc i tutaj, prawda? A
może - zniżył głos do szeptu - już wiesz, gdzie one są?
- Nie.
- Myślę, że Hermiona coś znalazła. Powiedziała, że ujawni to, kiedy już tu będziesz.
Siedzieli w kuchni przy śniadaniu. Pan Weasley i Bill już wylecieli do pracy, pani
Weasley poszła na górę, żeby obudzić Hermionę i Ginny, a Fleur oznajmiła, że musi się
wykąpać.
- Namiar przestanie działać trzydziestego pierwszego - powiedział Harry - a to oznacza,
że muszę tu zostać jeszcze tylko przez cztery dni. Potem mogę...
- Pięć dni - poprawił go Ron. - Musimy tu zostać do dnia ślubu. Udusiłyby nas,
gdybyśmy nie zostali.
Harry zrozumiał, że Ron ma na myśli Fleur i panią Weasley.
- To tylko jeden dzień dłużej - dodał Ron, widząc jego buntowniczą minę.
- Czy one nie zdają sobie sprawy, jakie to ważne, żeby...
- No pewnie, że sobie nie zdają. Nie mają o tym zielonego pojęcia. A skoro już o tym
wspomniałeś, to chciałbym z tobą pogadać na ten temat...

Zerknął przez otwarte drzwi do przedpokoju, żeby sprawdzić, czy pani Weasley nie
wraca, a potem nachylił się do Harry’ego.
- Mama próbowała wyciągnąć coś z Hermiony i ze mnie. Dokąd się wybieramy. Teraz
będzie próbowała z tobą, więc się przygotuj. Tata i Lupin też nas pytali, ale kiedy im
powiedzieliśmy, że Dumbledore zakazał ci o tym mówić komukolwiek prócz nas, dali spokój.
Ale mama tak łatwo się nie podda.
Niewiele godzin minęło, gdy przypuszczenie Rona okazało się trafne. Na krótko przed
lunchem pani Weasley poprosiła Harry’ego, żeby jej pomógł zidentyfikować samotną męską
skarpetkę, która według niej mogła pochodzić z jego plecaka. Kiedy już osaczyła go w małej
komórce przy kuchni, od razu przeszła do rzeczy.
- Doszły mnie słuchy, że ty, Ron i Hermiona zamierzacie porzucić Hogwart - zaczęła
zdawkowym tonem.
- Och... No tak. Zamierzamy.
Wyżymaczka obróciła się sama w kącie, wypluwając coś, co wyglądało na jedną z
kamizelek pana Weasleya.
- A mogę zapytać, dlaczego zamierzacie zrezygnować z dalszej edukacji?
- No... bo Dumbledore pozostawił mi... pewną sprawę do załatwienia - wymamrotał
Harry. - Ron i Hermiona wiedzą o tym i chcą mi towarzyszyć.
- Co to za sprawa?
- Przykro mi, ale nie mogę...
- No cóż, mówiąc szczerze, Artur i ja mamy prawo wiedzieć, a jestem pewna, że państwo
Grangerowie też by się z tym zgodzili!
Harry już od dawna obawiał się takiego ataku w stylu „zatroskany rodzic". Zmusił się, by
spojrzeć jej prosto w oczy, zauważając przy tym, że mają dokładnie ten sam brązowy odcień,
co oczy Ginny. Wcale mu to nie pomogło.
- Pani Weasley, Dumbledore nie chciał, by ktokolwiek inny o tym wiedział. Przykro mi.
Ron i Hermiona nie muszą mi towarzyszyć, to ich wybór...
- A ja uważam, że ty też nie musisz porzucać szkoły! - warknęła, nie panując już nad
sobą. - Wszyscy jesteście za młodzi! To jakiś kompletny nonsens... przecież jeśli Dumbledore
uważał, że trzeba załatwić jakąś sprawę, to miał do dyspozycji cały Zakon! Harry, musiałeś
go źle zrozumieć. Na pewno ci powiedział, że chce, żeby coś zostało zrobione, a ty
zrozumiałeś, że to ty masz coś zrobić...
- Wcale go źle nie zrozumiałem - przerwał jej stanowczo Harry. - Tylko ja mogę to
zrobić.

Oddał jej pojedynczą skarpetkę, którą niby chciała zidentyfikować. Była ozdobiona
wzorkiem w złote pałki wodne.
- A to nie jest moje. Ja nie jestem fanem Zjednoczonych z Puddlemere.
- Och, tak, oczywiście - powiedziała pani Weasley, powracając nagle do zdawkowego
tonu. - Powinnam się domyślić. No, Harry, skoro wciąż tu jesteś, to chyba pomożesz nam w
przygotowaniach do ślubu Billa i Fleur, co? Jest mnóstwo do zrobienia.
- No jasne, pomogę - odrzekł Harry, którego ta nagła zmiana tematu kompletnie
zaskoczyła.
- To miło z twojej strony - powiedziała i uśmiechnęła się do siebie, wychodząc z komórki.
Od tej chwili pani Weasley troskliwie dbała o to, by Harry, Ron i Hermiona mieli tyle
roboty, żeby im nie starczało czasu na cokolwiek innego, nawet na myślenie. Na upartego
można by uznać, że pragnęła w ten sposób oderwać ich myśli od Szalonookiego i okropności
ich ostatniej podróży. Po dwóch dniach nieustannego czyszczenia sztućców, dobierania
kolorów wstążek, kokardek i kwiatków, odgnamiania ogrodu i pomagania pani Weasley w
pieczeniu olbrzymich stosów pasztecików i babeczek, Harry zaczął jednak podejrzewać ją o
zupełnie inne motywy. Wszystko to zmierzało raczej do tego, by ich od siebie odseparować,
bo od tej pierwszej nocy, kiedy powiedział im o wizji Voldemorta torturującego Ollivandera,
nie miał już okazji, by z nimi porozmawiać na osobności.
- Mama chyba myśli, że jak przeszkodzi wam trojgu w widywaniu się i wspólnym
planowaniu wyprawy, to zdoła ją opóźnić - powiedziała półgębkiem Ginny trzeciego
wieczoru, gdy nakrywali do kolacji.
- A myśli też o tym, co się wówczas stanie? - mruknął Harry. - Może ma nadzieję, że ktoś
inny zabije Voldemorta, kiedy my tu będziemy pomagać jej w robieniu babeczek
nadziewanych jagnięcina?
Powiedział to bez zastanowienia i zobaczył, że Ginny zbladła.
- Więc to prawda? - zapytała. - To właśnie zamierzasz zrobić?
- Nie... coś ty... żartowałem.
Spojrzał na nią, a ona na niego; w twarzy Ginny można było dostrzec coś więcej niż
szok. Nagle uświadomił sobie, że jest z nią sam na sam po raz pierwszy od owych
kradzionych chwil w odludnych zakątkach błoni Hogwartu. Był pewny, że ona też je
wspominała. Oboje podskoczyli, gdy otworzyły się drzwi i weszli pan Weasley, Kingsley i
Bill.

Inni członkowie Zakonu często bywali na kolacjach, bo Kwaterą Główną była teraz Nora.
Pan Weasley wyjaśnił im, że po śmierci Dumbledore’a, Strażnika Tajemnicy Zakonu, stał się
nim każdy, komu Dumbledore zdradził położenie domu przy Grimmauld Place 12.
- A ponieważ jest nas około dwudziestki, moc Fideliusa znacznie osłabła. Śmierciożercy
mają dwudziestokrotnie więcej szans na wydarcie z kogoś tej tajemnicy. Trudno się nie
spodziewać, że w końcu to zrobią.
- Ale przecież Snape na pewno już zdradził im ten adres - zauważył Harry.
- No cóż, Szalonooki użył paru zaklęć, które miały go powstrzymać, gdyby znowu się
tam pojawił. Mamy nadzieję, że są na tyle mocne, by związać mu język, gdyby próbował coś
powiedzieć o tym miejscu, ale nie możemy mieć stuprocentowej pewności. Byłoby
szaleństwem nadal wykorzystywać Grimmauld Place jako naszą Kwaterę Główną, odkąd
chroniące dom zaklęcia przestały być w pełni godne zaufania.
W kuchni było tak tłoczno, że manewrowanie widelcami i nożami sprawiało pewne
trudności. Harry siedział ściśnięty koło Ginny; niewypowiedziane myśli, które dopiero co
między nimi krążyły, sprawiły, że wolałby siedzieć trochę dalej od niej. Tak bardzo starał się
nie dotykać jej ramieniem, że nie mógł pokroić sobie kurczaka.
- Wiadomo już coś o Szalonookim? - zapytał Billa.
- Nic - odrzekł Bill.
Nie mogli urządzić Moody’emu pogrzebu, bo Billowi i Lupinowi nie udało się odnaleźć
ciała. Ze względu na ciemności i bitewne zamieszanie trudno było określić, gdzie mógł spaść.
- „Prorok Codzienny" nie zamieścił żadnej wzmianki ani o jego śmierci, ani o
odnalezieniu ciała - ciągnął Bill. - Ale to niewiele znaczy. Ostatnio redakcja „Proroka" jakby
nabrała wody w usta.
- I wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania w sprawie nielegalnego użycia przeze
mnie magii w walce ze śmierciożercami? - zawołał Harry przez stół do pana Weasleya, który
potrząsnął przecząco głową. - Jak pan myśli, dlaczego? Bo wiedzą, że nie miałem wyboru? A
może nie chcą, żebym obwieścił całemu światu, że Voldemort mnie zaatakował?
- Chyba to drugie. Scrimgeour nie chce ujawnić, że Sam-Wiesz-Kto znowu odzyskał
pełnię mocy i że doszło do masowej ucieczki z Azkabanu.
- No pewnie, po co mówić ludziom prawdę? - powiedział Harry, ściskając nóż tak mocno,
że na jego dłoni pojawiły się białawe blizny, układające się w słowa: Nie będę opowiadać
kłamstw.
- I w ministerstwie nie ma nikogo, kto by mu się przeciwstawił? - zapytał z oburzeniem
Ron.

- Są tacy, Ron, ale to nie jest takie proste - odpowiedział pan Weasley. - Ludzie są
przerażeni. Boją się, że albo sami gdzieś znikną, albo porwą im dzieci! Krążą ponure
pogłoski. Ja na przykład nie wierzę, że nauczycielka mugoloznawstwa w Hogwarcie sama
zrezygnowała z pracy. Nie widziano jej od paru tygodni. A tymczasem Scrimgeour
przesiaduje w swoim gabinecie od rana do wieczora. Jedyna nadzieja, że opracowuje jakąś
strategię.
Na chwilę zapadło milczenie, w czasie którego pani Weasley ściągnęła z pomocą różdżki
puste talerze ze stołu i podała szarlotkę.
- Musimy ustalić, jak się zamaskujesz, ‘Arry - powiedziała Fleur, kiedy już wszyscy
zabrali się do deseru. - Na weselu - dodała, kiedy wytrzeszczył oczy, nie wiedząc, o co jej
chodzi. - Pewnie, że wśród naszych gości nie będą śmierciożercy, ale nie można mięci
pewność, że nie wypaplają czegoś, jak popiją szampan.
Harry wywnioskował z tego, że Fleur wciąż podejrzewa Hagrida.
- Tak, to całkiem rozsądna uwaga - odezwała się pani Weasley od szczytu stołu, gdzie
siedziała z okularami na czubku nosa, przeglądając obszerną listę wypisaną na długiej rolce
pergaminu. - Aha, Ron, wysprzątałeś już swój pokój?
- Co?! - krzyknął Ron, odkładając z hukiem łyżeczkę i patrząc ze złością na matkę. - A
niby dlaczego miałbym robić porządki w moim pokoju? Harry i ja świetnie się tam czujemy!
- Muszę ci przypomnieć, młody człowieku, że za parę dni odbędzie się wesele twojego
brata i...
- I mają się pobrać w mojej sypialni? - zapytał Ron. - Nie? To dlaczego, do jasnej
ciasnej...
- Nie odzywaj się w ten sposób do swojej matki - powiedział stanowczo pan Weasley. - I
zrób, co ci powiedziała.
Ron spojrzał spode łba na rodziców, a potem wziął łyżeczkę i zaatakował resztkę swojej
szarlotki.
- Mogę ci pomóc, w tym bałaganie jest trochę moich rzeczy - zaproponował Harry, ale
pani Weasley była czujna.
- Nie, Harry, wolałabym, żebyś pomógł Arturowi uprzątnąć kurnik. Hermiono, byłabym
ci bardzo wdzięczna, gdybyś pościeliła łóżka dla państwa Delacour, wiesz, że przybywają
jutro o jedenastej rano.
Okazało się jednak, że pan Weasley sam sobie poradzi z kurczakami.
- Harry, nie musisz... eee... wspominać o tym Molly - powiedział, zagradzając mu drogę
do klatki - ale... ee... Ted Tonks przysłał mi resztki tego, co zostało z motocykla Syriusza i...

eee... schowałem je... znaczy się... tutaj. Fantastyczne rzeczy... uszczelka wdechowa, chyba
tak to nazywają, wspaniały akumulator... no i to jedyna okazja, żeby poznać, jak działają
hamulce. Chcę spróbować to wszystko poskładać, kiedy Molly nie... to znaczy... kiedy będę
miał trochę czasu.
Kiedy wrócili do domu, pani Weasley nigdzie nie było, więc Harry pobiegł chyłkiem na
strych, do sypialni Rona.
- Sprzątam, sprzątam... Ach, to ty! - powiedział z ulgą Ron, gdy Harry wszedł do pokoju.
Padł na łóżko, które najwyraźniej dopiero co opuścił. W pokoju panował taki sam
bałagan, jak przez cały ostatni tydzień; jedyna zmiana polegała na tym, że w kącie siedziała
teraz Hermiona, dzieląc książki (w niektórych Harry rozpoznał swoje) na dwa wielkie stosy.
U jej stóp rozłożył się rudy Krzywołap.
- Cześć, Harry - powiedziała, kiedy usiadł na swoim rozkładanym łóżku.
- Jak ci się udało nawiać?
- Och, mama Rona zapomniała, że już wczoraj prosiła mnie i Ginny, żebyśmy zmieniły tę
pościel.
Cisnęła Numerologie i gramatykę na jeden stos, a Powstanie i upadek czarnej magii na
drugi.
- Właśnie rozmawialiśmy o Szalonookim - powiedział Ron. - Uważam, że mógł przeżyć.
- Ale przecież Bill widział, jak trafiło go Mordercze Zaklęcie.
- Tak, ale Billa też wtedy zaatakowali. Mógł nie zobaczyć wszystkiego dokładnie.
- Nawet gdyby zaklęcie chybiło, Szalonooki spadł z wysokości około tysiąca stóp zauważyła Hermiona, ważąc w dłoni Brytyjskie i irlandzkie drużyny quidditcha.
- Mógł użyć Zaklęcia Tarczy...
- Fleur mówiła, że różdżka wypadła mu z ręki - powiedział Harry.
- No dobra, jeśli koniecznie chcecie, żeby był trupem... - burknął Ron, uklepując
poduszkę.
- Dobrze wiesz, że tego nie chcemy! - oburzyła się Hermiona. - To straszne, że nie żyje!
Ale bądźmy realistami.
Harry po raz pierwszy wyobraził sobie ciało Moody’ego, pogruchotane i bezwładne jak
ciało Dumbledore’a, ale z tym jednym okiem nadal obracającym się w oczodole. Poczuł
gwałtowną odrazę, a jednocześnie dziwną ochotę, by się roześmiać.
- Prawdopodobnie śmierciożercy po sobie posprzątali i dlatego nikt go nie znalazł powiedział Ron.

- No jasne - zadrwił Harry. - Tak jak po Bartym Crouchu, zamienionym w kość i
zakopanym w ogródku Hagrida. Pewnie transmutowali Moody’ego i upchnęli go...
- Przestań! - pisnęła Hermiona.
Harry drgnął zaskoczony i zobaczył, że Hermiona wybucha płaczem, pochylona nad
swoim egzemplarzem Sylabartusza Spellmana.
- Och, nie - powiedział, próbując wstać ze swojego rozkładanego łóżka. - Hermiono, ja
nie chciałem cię...
Ale w tym momencie rozległ się ochrypły jęk zardzewiałych sprężyn łóżka Rona, który
zeskoczył z niego i już był przy Hermionie, otaczając ją jednym ramieniem, a drugą ręką
wyciągając z kieszeni dżinsów odrażającą chusteczkę, której wcześniej użył do czyszczenia
piekarnika. Szybko wyszarpnął różdżkę i wycelował nią w chusteczkę, mówiąc: „Tergeo".
Różdżka wyssała większość tłuszczu. Ron, najwyraźniej z siebie zadowolony, wręczył
Hermionie lekko parującą chusteczkę.
- Och... dzięki, Ron... przepraszam... - Wydmuchała nos i czknęła głośno. - To jest takie
strasz-n-n-e... Najpierw Dumbledore... teraz on... ja po p-prostu nigdy sobie nie wyobrażałam,
że Szalonooki m-może umrzeć... był taki... taki twardy!
- Tak, wiem - powiedział Ron, przytulając ją mocno. - Ale wiesz, co by nam powiedział,
gdyby tu był?
- N-nieustanna czujność - wyjąkała Hermiona, ocierając oczy.
- No właśnie - powiedział Ron, kiwając głową. - Na pewno by powiedział, żebyśmy
wyciągnęli wnioski z tego, co mu się przytrafiło. A ja nauczyłem się jednego: żeby nie ufać
takim tchórzliwym gnojkom jak Mundungus.
Hermiona parsknęła urywanym śmiechem i pochyliła się, żeby wziąć dwie kolejne
książki. Chwilę później Ron poderwał się z sykiem, bo upuściła mu na stopę Potworną księgę
potworów. Książka uwolniła się z krępującego ją paska i wpiła się w kostkę Rona.
- Przepraszam, przepraszam! - krzyknęła Hermiona, kiedy Harry oderwał książkę od nogi
Rona i ponownie obwiązał ją paskiem.
- Hermiono, co ty właściwie robisz z tymi książkami? - zapytał Ron, kuśtykając w stronę
łóżka.
- Próbuję ustalić, które mamy zabrać. Które mogą się przydać, gdy będziemy szukać
horkruksów.
- No jasne, oczywiście - powiedział Ron, klepiąc się w czoło. - Zapomniałem, że
będziemy polować na Voldemorta w objazdowej bibliotece.

- Ha, ha, ha - prychnęła Hermiona, spoglądając na Sylabariusz Spellmana. - Zastanawiam
się... czy będziemy musieli tłumaczyć runy... To możliwe... chyba lepiej ją weźmy... na
wszelki wypadek.
Rzuciła sylabariusz na większy z dwóch stosów i wzięła do ręki Historię Hogwartu.
- Posłuchajcie - powiedział Harry.
Usiadł wyprostowany na łóżku. Ron i Hermiona popatrzyli na niego z mieszaniną
rezygnacji i buntu.
- Po pogrzebie Dumbledore’a powiedzieliście, że chcecie mi towarzyszyć...
- Już zaczyna - mruknął Ron do Hermiony, spoglądając wymownie w sufit.
- Przecież wiedzieliśmy, że w końcu zacznie - westchnęła, odwracając się do książek. Wiecie co, chyba wezmę Historię Hogwartu. Nawet jeśli już tam nie wrócimy, chyba
czułabym się głupio, nie mając...
- Posłuchajcie! - powtórzył Harry.
- Nie, Harry, to ty posłuchaj - powiedziała Hermiona. - Idziemy z tobą. Decyzja zapadła
już dawno, nawet nie przed miesiącem... bo tak naprawdę dobre kilka lat temu.
- Ale...
- Przymknij się! - warknął Ron.
- ...czy jesteście naprawdę pewni, że przemyśleliście to do końca?
- Zastanówmy się - powiedziała Hermiona, z wściekłą miną ciskając w kąt Wędrówki z
trollami. - Pakuję się już od wielu dni, więc w każdej chwili możemy ruszać w drogę, a
powinieneś wiedzieć, że wymagało to użycia dość trudnych czarów, nie wspominając już o
przeszmuglowaniu pod nosem mamy Rona całego zapasu eliksiru wielosokowego, jakim
dysponował Szalonooki. Zmodyfikowałam też pamięć moich rodziców, więc są teraz
przekonani, że nazywają się Wendell i Monika Wilkinsowie, a ich życiową ambicją jest
przeniesienie się do Australii, co też właśnie uczynili. Mam nadzieję, że w ten sposób
Voldemortowi trudniej będzie ich wyśledzić i wypytać o mnie... albo o ciebie, bo, niestety,
zdążyłam im trochę o tobie opowiedzieć. Jeśli przeżyję nasze polowanie na horkruksy,
odnajdę mamę i tatę i cofnę zaklęcie. Jeśli nie... no cóż, moje zaklęcie jest na tyle dobre, że na
pewno będą bezpieczni i szczęśliwi. Bo, widzisz, Wendell i Monika nie wiedzą, że mają
córkę.
Z oczu Hermiony znowu popłynęły łzy. Ron zerwał się z łóżka, ponownie otoczył ją
ramieniem i spojrzał na Harry’ego spode łba, jakby go oskarżał o brak taktu. Harry’ego trochę
zamurowało, zwłaszcza że Ron udzielający komuś lekcji taktu był na pewno niezwykłym
zjawiskiem.

- Ja... Hermiono, wybacz mi... ja nie...
- Nie zdawałeś sobie sprawy, że Ron i ja dobrze wiemy, co może się stać, jak wyruszymy
z tobą na tę wyprawę? No więc wiemy. Ron, pokaż mu, co zrobiłeś.
- Daj spokój, dopiero co jadł...
- Nie, pokaż mu, musi o tym wiedzieć!
- No dobra. Harry, pozwól ze mną.
Ron po raz drugi zdjął rękę z ramion Hermiony i podszedł do drzwi.
- No chodź.
- Gdzie? Po co? - zapytał Harry, wychodząc za nim na mały podest.
- Descendo - mruknął Ron, celując różdżką w niski sufit.
Tuż nad ich głowami w suficie otworzył się właz, a do ich stóp osunęła się drabina.
Usłyszeli jakiś okropny, ssąco-jęczący odgłos i buchnęło smrodem.
- To wasz ghul, tak? - zapytał Harry, który jeszcze nigdy nie widział stwora, choć czasami
słyszał go w nocy.
- Tak, to on - odrzekł Ron, wspinając się po drabinie. - Właź za mną i popatrz sobie na
niego.
Harry wciągnął głowę i ramiona ponad krawędź podłogi stryszku, ale dopiero po chwili
dojrzał w mroku zarys postaci zwiniętej w kłębek i chrapiącej donośnie przez otwarte usta.
- Ale... zaraz... czy ghule normalnie śpią w piżamach?
- Nie. I zwykle nie mają rudych włosów ani tylu krost. Harry przyglądał się stworzeniu z
lekką odrazą. Teraz, kiedy jego oczy przywykły do ciemności, dostrzegł, że ghul jest wzrostu
człowieka i z całą pewnością ma na sobie starą piżamę Rona. Był pewny, że ghule są na ogół
obślizgłe i łyse, a ten był wyjątkowo owłosiony, zaś twarz miał pokrytą wściekle fioletowymi
bąblami.
- To ja, kumasz? - spytał Ron.
- Nie, nie kumam.
- Wyjaśnię ci to, jak wrócimy do mojego pokoju, bo strasznie tu śmierdzi.
Zeszli z powrotem po drabinie, którą Ron ponownie ukrył w suficie. Hermiona nadal
sortowała książki.
- Jak tylko stąd odejdziemy, ghul zejdzie i zamieszka w moim pokoju - powiedział Ron. Myślę, że z chęcią to zrobi, chociaż pewności nie mam, bo on tylko ślini się i jęczy... ale kiwa
ochoczo głową, jak się o tym wspomni. W każdym razie będzie mną zarażonym
groszopryszczką. Dobre, co?
Mina Harry’ego raczej nie świadczyła o tym, by był tego samego zdania.

- To jest dobre! - żachnął się Ron, wyraźnie zawiedziony tym, że Harry nie dostrzega
wspaniałości tego planu. - Pomyśl, kiedy my troje nie pojawimy się w Hogwarcie, wszyscy
pomyślą, że ja i Hermiona wyruszyliśmy z tobą, prawda? A to oznacza, że śmierciożercy
natychmiast dopadną nasze rodziny, żeby się dowiedzieć, gdzie jesteś.
- Ale na pewno dojdą do wniosku, że ja wyjechałam gdzieś z rodzicami - powiedziała
Hermiona. - Ostatnio wielu mieszańców zamierza się gdzieś ukryć.
- Nie możemy ukryć całej mojej rodziny, to by wzbudziło podejrzenia, no i przecież
wszyscy nie mogą porzucić pracy - powiedział Ron. - Chcemy więc rozpuścić pogłoskę, że
jestem poważnie chory na groszopryszczkę i nie mogę wrócić do szkoły. Jak ktoś się tu
pojawi, żeby to sprawdzić, mama albo tata pokażą mu ghula w moim łóżku, obsypanego
bąblami. Groszopryszczka jest bardzo zaraźliwa, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek zbliżył się
do łóżka. A to, że on się nie odezwie, też będzie zrozumiałe, bo kiedy grzyb zaatakuje gardło,
traci się mowę.
- I twoi rodzice wiedzą o tym planie? - zapytał Harry.
- Tata wie. Pomógł Fredowi i George’owi przetransmutować ghula. Mama... no wiesz,
sam widziałeś, w jakim jest stanie. Nie pogodzi się z naszym odejściem, dopóki tego nie
zrobimy.
Zapadła cisza, przerywana tylko głuchym stukotem odrzucanych przez Hermionę
książek, padających na odpowiednie stosy. Ron obserwował ją w milczeniu, a Harry
spoglądał to na niego, to na Hermionę, nie wiedząc, co powiedzieć. To, co zrobili, żeby
ochronić swoje rodziny, sprawiło, że dopiero teraz zdał sobie w pełni sprawę z ich
determinacji. Tak, oni naprawdę postanowili z nim iść i dobrze wiedzieli, jakie to będzie
niebezpieczne. Chciał im powiedzieć, ile to dla niego znaczy, ale po prostu nie potrafił
znaleźć właściwych słów, aby to wyrazić.
Z dołu dobiegły ich przytłumione krzyki pani Weasley.
- Pewnie Ginny pozostawiła pyłek kurzu na jakiejś nędznej opasce na serwetkę - mruknął
Ron. - Nie wiem, dlaczego ci Delacourowie muszą przyjeżdżać na dwa dni przed weselem.
- Siostra Fleur jest druhną, musi być na próbie, a jest za młoda, żeby podróżować sama wyjaśniła mu Hermiona, ważąc w ręku egzemplarz Jak pozbyć się upiora.
- W każdym razie goście na pewno nie pomogą mamie obniżyć poziomu stresu.
- Trzeba się poważnie zastanowić - powiedziała Hermiona, wrzucając Teorię obrony
magicznej do pojemnika na śmieci i biorąc do ręki Ocenę stanu edukacji magicznej w Europie
- dokąd się udamy, kiedy stąd odejdziemy. Mówiłeś, Harry, że chcesz najpierw odwiedzić

Dolinę Godryka, i wiem dlaczego, ale... czy naszym głównym celem nie jest odszukanie
horkruksów?
- Zgodziłbym się z tobą, gdybyśmy wiedzieli, gdzie jest choćby jeden horkruks - rzekł
Harry.
Nie wierzył, że Hermiona naprawdę wie, dlaczego powrót do Doliny Godryka jest dla
niego taki ważny. Nie chodziło mu tylko o odwiedzenie grobów rodziców. Miał silne, choć
niczym nie uzasadnione poczucie, że znajdzie tam odpowiedzi na dręczące go pytania. Może
dlatego, że to tam przeżył jako niemowlę ugodzenie Morderczym Zaklęciem Voldemorta?
Teraz, kiedy groziło mu powtórzenie tej sytuacji, ciągnęło go do miejsca, w którym to się
wydarzyło. Żeby zrozumieć.
- A nie sądzisz, że Voldemort ma oko na Dolinę Godryka? - zapytała Hermiona. - Może
się spodziewa, że tam wrócisz, żeby odwiedzić groby swoich rodziców, skoro już będziesz
mógł udać się tam, gdzie chcesz?
O tym nie pomyślał. Podczas gdy zastanawiał się nad kontrargumentem, odezwał się
Ron, którego myśli najwyraźniej biegły własnym torem:
- Ten R.A.B. No wiecie, ten, kto skradł prawdziwy medalion...
Hermiona pokiwała głową.
- W tym liście napisał, że zamierza medalion zniszczyć, tak?
Harry sięgnął po swój plecak i wyciągnął z niego fałszywy horkruks, w którym wciąż
tkwił list podpisany inicjałami R.A.B.
- To ja wykradłem twojego prawdziwego horkruksa i postanowiłem go zniszczyć przeczytał na głos.
- A jeśli już go zniszczył?
- Albo zniszczyła - dodała Hermiona.
- W każdym razie mielibyśmy do odnalezienia o jednego mniej.
- Niby racja, ale przecież i tak musimy spróbować odnaleźć prawdziwy medalion powiedziała Hermiona. - Żeby stwierdzić, czy został zniszczony czy nie.
- A gdybyśmy go odnaleźli, to wiesz, jak zniszczyć horkruksa? - zapytał Ron.
- Udało mi się coś wyszperać na ten temat - powiedziała Hermiona.
- W jaki sposób? - zdziwił się Harry. - Myślałem, że w bibliotece nie ma żadnych książek
o horkruksach?
- Bo nie ma - odpowiedziała Hermiona, rumieniąc się lekko. - Dumbledore wszystkie
usunął, ale... ale ich nie zniszczył.
Ron usiadł wyprostowany na łóżku i wytrzeszczył oczy.

- Na gacie Merlina! Jak ci się udało je zdobyć?
- To... to nie była kradzież! - powiedziała Hermiona, patrząc z rozpaczą to na Harry’ego,
to na Rona. - Przecież nadal należały do biblioteki, nawet jeśli Dumbledore zdjął je z półek.
W każdym razie, jeśli naprawdę nie chciał, żeby wpadły komuś w ręce, to na pewno o wiele
lepiej by je...
- Do rzeczy! - zawołał Ron.
- No więc... to nie było trudne - powiedziała cicho Hermiona. - Po prostu użyłam zaklęcia
przywołującego. Accio. No i... przeleciały przez okno gabinetu Dumbledore’a i wleciały do
sypialni dziewcząt.
- Kiedy to zrobiłaś? - zapytał Harry, patrząc na nią z mieszaniną podziwu i
niedowierzania.
- Zaraz po jego... po pogrzebie Dumbledore’a... Kiedy postanowiliśmy opuścić szkołę i
wyruszyć na poszukiwanie horkruksów. Poszłam na górę po swoje rzeczy i... i pomyślałam,
że im więcej będziemy o nich wiedzieć, tym lepiej... W sypialni nikogo nie było... więc
spróbowałam... no i się udało. Wleciały przez otwarte okno, a ja... schowałam je do kufra. Przełknęła ślinę i dodała błagalnym tonem: - Nie wierzę, że Dumbledore mógłby się o to
wściekać, przecież nie zamierzamy użyć tych informacji do stworzenia horkruksa, prawda?
- A czy usłyszałaś od nas jakieś wyrzuty? - zapytał Ron. - Gdzie one są?
Hermiona pogrzebała w stosie książek przeznaczonych do zabrania i wyciągnęła wielki
tom oprawiony w wyblakłą czarną skórę. Trzymała go ostrożnie, jakby miał się za chwilę
rozsypać w proch, a wyglądała tak, jakby ją ogarnęły mdłości.
- W tej księdze są dokładne wskazówki, jak stworzyć horkruksa. Tajemnice
najczarniejszej magii... to straszna książka, naprawdę okropna, pełna diabelskiej magii.
Zastanawiam się, kiedy Dumbledore usunął ją z biblioteki... Jeśli nie zrobił tego, zanim został
dyrektorem, to założę się, że Voldemort z niej skorzystał.
- Gdyby ją przeczytał, to by nie pytał Slughorna o to, jak się tworzy horkruksy zauważył Ron.
- O to go nie pytał, chciał się tylko dowiedzieć, co się stanie, kiedy się rozszczepi swoją
duszę na siedem części - powiedział Harry. - Dumbledore nie miał wątpliwości, że Riddle już
wiedział, jak stworzyć horkruksy, kiedy pytał o nie Slughorna. Myślę, że masz rację,
Hermiono. Chyba rzeczywiście skorzystał z tej książki.
- Im więcej o nich czytałam, tym bardziej wydawały mi się straszne i tym trudniej było
mi uwierzyć, że stworzył ich naprawdę sześć. W tej książce ostrzegają, że po rozszczepieniu
reszta duszy staje się bardzo krucha, a wystarczy stworzyć tylko jednego horkruksa!

Harry przypomniał sobie, jak Dumbledore powiedział, że Voldemort „przekroczył
granice tego, co nazywamy złem".
- Jest jakiś sposób, by ponownie poskładać te cząstki w swoją duszę? - zapytał Ron.
- Tak - odpowiedziała Hermiona z wymuszonym uśmiechem - ale to jest potwornie
bolesne.
- Dlaczego? Jak to się robi? - zapytał Harry.
- Skrucha. Trzeba dogłębnie odczuć, co się zrobiło. Tam jest taki przypis. Ból, jaki to
sprawia, może człowieka zniszczyć. Nie wyobrażam sobie, by Voldemorta było na to stać, a
ty?
- Nie - odpowiedział Ron, zanim Harry zdążył się odezwać. - Więc w tej książce jest
napisane, jak zniszczyć horkruksy?
- Tak - powiedziała Hermiona, przewracając z obrzydzeniem kartki książki, jakby badała
zgniłe wnętrzności - bo ostrzega czarnoksiężników, że muszą je chronić zaklęciami o
niezwykłej mocy. Z tego, co przeczytałam, wynika, że to, co Harry zrobił z dziennikiem
Riddle’a, było jednym z bardzo niewielu niezawodnych sposobów zniszczenia horkruksa.
- To, że przebiłem go kłem bazyliszka? - zapytał Harry.
- Och, co za szczęście, że mamy taki zapas kłów bazyliszka - zakpił Ron. Zastanawiałem się, co z nimi zrobimy.
- To nie musi być kieł bazyliszka - wyjaśniła cierpliwie Hermiona. - To musi być coś tak
niszczącego, że horkruks nie jest w stanie się naprawić. Na jad bazyliszka jest tylko jedno
antidotum, niewiarygodnie rzadkie...
- Łzy feniksa - dokończył za nią Harry, kiwając głową.
- No właśnie. Problem polega na tym, że bardzo niewiele substancji ma tak niszczącą
moc jak jad bazyliszka, a wszystkie są niesłychanie niebezpieczne. Ale ten problem prędzej
czy później będziemy musieli rozwiązać, bo rozdzieranie, tłuczenie, miażdżenie horkruksa nic
nie da. Trzeba na niego podziałać czymś tak, żeby nie mógł się już magicznie naprawić...
- Ale przecież nawet jeśli zniszczymy tę rzecz, w której ukryta jest cząstka duszy przerwał jej Ron - to ta cząstka może się chyba przenieść w coś innego?
- Nie, bo horkruks jest całkowitym przeciwieństwem istoty ludzkiej.
A widząc, że Harry i Ron nic z tego nie rozumieją, pokręciła głową i powiedziała:
- Ron, wyobraź sobie, że biorę do ręki miecz i przebijam cię nim. Przecież nie uszkodzę
w ten sposób twojej duszy, prawda?
- Ach, wielka pociecha... - mruknął Ron, a Harry parsknął śmiechem.

- A wielka, żebyś wiedział! Ale chodzi mi tylko o to, że cokolwiek się stanie z twoim
ciałem, dusza pozostanie nietknięta. Z horkruksem jest na odwrót. Ukryta w nim cząstka
duszy jest zależna od swojego magicznego ciała. Nie może bez niego istnieć.
- Więc ten dziennik jakby umarł, kiedy go przebiłem - powiedział Harry, przypominając
sobie atrament wyciekający jak krew z przebitych stronic i wrzaski cząstki duszy Voldemorta,
gdy dziennik zniknął.
- A kiedy dziennik został we właściwy sposób zniszczony, ukryta w nim cząstka duszy
nie mogła dalej istnieć. Ginny próbowała pozbyć się dziennika przed tobą, wrzuciła go do
klozetu i spuściła wodę, ale wrócił, wypłynął nietknięty i...
- Zaczekaj - przerwał jej Ron, marszcząc czoło. - Cząstka duszy z tego dziennika
opanowała Ginny, tak? Więc jak to naprawdę działa?
- Kiedy magiczny pojemnik wciąż jest nienaruszony, ukryta w nim cząstka duszy może
wniknąć w kogoś, kto się do tego pojemnika za bardzo zbliży. Nie trzeba go wcale dłużej
trzymać w ręku, to nie ma nic wspólnego z dotykiem - dodała, zanim Ron zdążył znowu jej
przerwać. - Tu chodzi o zbliżenie emocjonalne. Ginny przelała do dziennika najskrytsze
tajemnice swojego serca i stała się całkowicie bezbronna. Taka głęboka zażyłość, taka
zależność od horkruksa jest niesłychanie niebezpieczna.
- Ciekaw jestem, w jaki sposób Dumbledore zniszczył ten pierścień - powiedział Harry. Dlaczego go o to nie zapytałem? Ja nigdy nie...
Urwał, myśląc teraz o tych wszystkich pytaniach, których Dumbledore’owi nie zadał... a
powinien... i teraz jest już za późno... stracił tyle okazji, by dowiedzieć się więcej... by
dowiedzieć się wszystkiego...
Drzwi otworzyły się z hukiem. Hermiona wrzasnęła i upuściła Tajemnice najczarniejszej
magii, Krzywołap dał nurka pod łóżko, sycząc gniewnie, Ron zeskoczył z łóżka, pośliznął się
na czekoladowej żabie i rąbnął głową w ścianę, a Harry instynktownie sięgnął po różdżkę,
zanim zdał sobie sprawę, że patrzy na panią Weasley. Włosy miała potargane, a twarz
wykrzywioną gniewem.
- Wybaczcie mi, że przerywam wasze intymne sam na sam - powiedziała roztrzęsionym
głosem. - Nie wątpię, że należy wam się trochę wypoczynku, ale w moim pokoju czeka cały
stos ślubnych prezentów, które trzeba posortować, a odniosłam wrażenie, że obiecaliście mi
pomóc.
- Och... tak - wyjąkała Hermiona, zrywając się na równe nogi i rozrzucając dookoła
książki - zaraz się tym zajmiemy... bardzo przepraszamy...

I rzuciwszy zaniepokojone spojrzenie na Harry’ego i Rona, wybiegła z pokoju za panią
Weasley.
- Czuję się jak domowy skrzat - narzekał półgłosem Ron, wciąż masując sobie głowę,
gdy i oni wyszli. - Tylko brak mi zadowolenia z pracy. Im szybciej odbędzie się to całe
wesele, tym będę szczęśliwszy.
- Tak... - mruknął Harry. - Bo potem będziemy tylko musieli odnaleźć te horkruksy...
Fajna wakacyjna przygoda, nie?
Ron zaczął się śmiać, ale mina mu zrzedła na widok olbrzymiego stosu ślubnych
prezentów, piętrzącego się w pokoju pani Weasley.
Państwo Delacour przybyli następnego dnia o jedenastej. Harry, Ron, Hermiona i Ginny
mieli już dość powodów, by znielubić rodzinę Fleur. Ron powlókł się z obrażoną miną na
górę, by włożyć skarpetki od pary, a Harry próbował przygładzić sobie włosy. Kiedy już
wszyscy czworo wyglądali jako tako, wyszli na zalane słońcem podwórko, by oczekiwać
gości.
Harry jeszcze nigdy nie widział takiego porządku w obejściu Weasleyów. Znikły
zardzewiałe kociołki i stare kalosze, które zwykle zawalały schodki do kuchni, a po obu
stronach drzwi pojawiły się donice z nowymi trzepotkami krzaczastymi; choć nie było wiatru,
liście kołysały się leniwie, ciesząc oko. Kury zamknięto w kurniku, podwórze było
zamiecione, ogród przystrzyżony, odchwaszczony i wymuskany, chociaż Harry’emu podobał
się bardziej, gdy był zapuszczony i opanowany przez harcujące wszędzie gnomy.
Nie pamiętał już, ile ochronnych zaklęć rzucono na Norę, wiedział tylko, że nikomu nie
udałoby się tutaj dostać przy użyciu czarów. Dlatego pan Weasley oczekiwał państwa
Delacour na szczycie pobliskiego wzgórza, gdzie mieli przylecieć świstoklikiem. Pierwszym
sygnałem zwiastującym ich nadejście był przenikliwy, piskliwy śmiech - jak się po chwili
okazało, pana Weasleya, który pojawił się w bramie, obładowany bagażami, prowadząc
piękną blondynkę w długiej, zielonej szacie. Nietrudno było się domyślić, że to matka Fleur.
- Maman! - krzyknęła Fleur, podbiegając, by ją uściskać. - Papa!
Pan Delacour okazał się o wiele mniej atrakcyjny niż jego małżonka; był od niej o głowę
niższy, niezwykle pulchny i miał krótką, ostro zakończoną czarną bródkę, ale sprawiał
wrażenie człowieka wesołego i dobrodusznego. Podszedł w lansadach do pani Weasley i
ucałował ją dwukrotnie w każdy policzek, co sprawiło, że oblała się rumieńcem. Miał na
nogach buty na podwyższonych obcasach.
- Ma pani na pewno wielki kłopot na głowie! - powiedział tubalnym głosem. - Fleur nam
mówi, że to wszystko wymaga wielki pracy.

- Och, to nic takiego, nic takiego! - zaszczebiotała pani Weasley. - Żaden kłopot!
Ron wyraził swoje uczucia, racząc kopniakiem gnoma, który wyjrzał zza jednej z
nowych trzepotek krzaczastych.
- Dhoga pani! - rzekł monsieur Delacour, wciąż trzymając rękę pani Weasley swoimi
pulchnymi dłońmi i promieniejąc uśmiechem. - Czekające nas połączenie naszych dwóch
hodzin to dla nas wielki ‘onor! Pozwól, pani, że przedstawię ci moją żonę Apolonię.
Madame Delacour podeszła wdzięcznym krokiem i przygarbiła się, by ucałować również
panią Weasley.
- Enchantée! Pani mąż opowiadał nam takie zabawne historyjki!
Pan Weasley parsknął chorobliwym śmiechem, a pani Weasley spojrzała na niego tak, że
natychmiast ucichł i przybrał minę stosowną do czuwania przy łożu chorego przyjaciela.
- No i, naturalmannie, poznaliście już naszą cóheczkę Gabrielle! - powiedział monsieur
Delacour.
Gabrielle była miniaturową Fleur, miała jedenaście lat i długie do pasa, srebrzyste włosy.
Obdarzyła panią Weasley olśniewającym uśmiechem, uściskała ją, a potem obrzuciła
Harry’ego powłóczystym spojrzeniem, trzepocząc rzęsami. Ginny głośno chrząknęła.
- No to proszę do środka! - powiedziała ochoczo pani Weasley i po dłuższych ceregielach
(„Ależ proszę!", „Państwo pierwsi!", „Nigdy w życiu!") wprowadziła ich do domu.
Już wkrótce się okazało, że państwo Delacour są bardzo mili i bezpośredni. Wszystko ich
cieszyło i byli chętni do pomocy w przygotowaniach do wesela. Dla pana Delacour wszystko
- od rozplanowania, gdzie kto usiądzie, po buciki panny młodej - było charmant. Madame
Delacour okazała się mistrzynią zaklęć domowych i błyskawicznie tak oczyściła piekarnik, że
zalśnił jak nowy. Gabrielle nie odstępowała siostry, próbując jej pomagać i nieustannie
szczebiocząc po francusku.
Nora nie była jednak zbudowana tak, by pomieścić większą liczbę ludzi. Państwo
Weasleyowie spali teraz w salonie, z najwyższym truciem zmusiwszy państwa Delacour, by
zajęli ich sypialnię. Gabrielle spała z Fleur w dawnym pokoju Percy’ego, a Bill z Charliem,
swoim drużbą, kiedy już przyjechał z Rumunii. Harry’emu, Ronowi i Hermionie trudno było
znaleźć miejsce, gdzie mogliby snuć dalsze plany, i w końcu z rozpaczy zgłosili się na
ochotnika do karmienia kur, byle tylko uciec z zatłoczonego domu.
- Ale ona i tak nigdy nie da nam spokoju! - warknął Ron, kiedy ich druga próba spotkania
się na podwórzu została zakłócona pojawieniem się pani Weasley z wielkim koszem bielizny
w ramionach.

- Och, wspaniale, nakarmiliście kury! - zawołała, podchodząc do nich. - Trzeba je będzie
znowu zamknąć przed przybyciem tych ludzi... mają rozstawić weselny namiot - wyjaśniła,
opierając się o kurnik. Wyglądała na bardzo zmęczoną. - Magiczne Markizy Millamanta...
podobno są bardzo dobrzy. Bill ich tutaj sprowadzi... Harry, lepiej nie wychodź z domu, jak tu
będą. Muszę przyznać, że te wszystkie zaklęcia ochronne bardzo komplikują organizację
wesela.
- Przykro mi - mruknął Harry.
- Och, nie bądź głupi, kochaneczku! Nie to miałam na myśli... no wiesz, twoje
bezpieczeństwo jest ważniejsze! A w ogóle to miałam się ciebie zapytać, jak chcesz
obchodzić swoje urodziny. Przecież kończysz siedemnaście łat, to taki ważny dzień...
- Nie chcę robić zamieszania - odpowiedział szybko Harry, przeczuwając, że grożą im
dodatkowe ograniczenia wolności. - Naprawdę, pani Weasley, wystarczy normalna kolacja...
to przecież będzie tuż przed weselem...
- No dobrze, skoro tak chcesz... ale zaproszę Remusa i Tonks, tak? I może Hagrida?
- Wspaniale. Ale błagam, niech pani nie robi sobie kłopotu...
- Ależ skąd, to przecież żaden kłopot...
Popatrzyła na niego badawczo, a potem uśmiechnęła się smutno, wyprostowała i odeszła.
Harry patrzył, jak macha różdżką w pobliżu sznura na bieliznę; mokre prześcieradła i koszule
poderwały się same, by na nim zawisnąć. Nagle poczuł dojmujące wyrzuty sumienia:
sprawiał jej tyle kłopotów i bólu...

ROZDZIAŁ

SIÓDMY

Testament Albusa Dumbledore’a
Szedł górską drogą w chłodnym, niebieskawym świetle świtu. W dole, otulone mgłą,
majaczyło jakieś miasteczko. Czy znajdzie w nim człowieka, którego poszukiwał? Człowieka,
który zna odpowiedź, który może mu pomóc rozwiązać ten problem...
- Ej, obudź się.
Harry otworzył oczy. Leżał na składanym łóżku w zagraconym pokoju Rona. Słońce
jeszcze nie wzeszło i w pokoju panował półmrok. Świstoświnka spała z łebkiem schowanym
pod skrzydło. Blizna na czole piekła dokuczliwie.
- Mamrotałeś przez sen.
- Tak?
- Tak. „Gregorowicz". Wciąż powtarzałeś: „Gregorowicz".
Harry nie miał okularów, więc twarz Rona była trochę zamazana.
- Co za Gregorowicz?
- Skąd mam wiedzieć? To ty o nim wspominałeś.
Harry zastanowił się, pocierając czoło. Miał niejasne poczucie, że już kiedyś słyszał to
nazwisko, ale nie wiedział gdzie.
- Wydaje mi się, że Voldemort go szuka.
- Biedny facet.
Harry usiadł, wciąż rozcierając bliznę. Był już całkowicie rozbudzony. Próbował sobie
przypomnieć dokładniej, co zobaczył we śnie, ale zapamiętał tylko zarys miasteczka na dnie
głębokiej górskiej doliny.
- On jest chyba gdzieś za granicą.
- Kto, Gregorowicz?
- Voldemort. Myślę, że szuka tego Gregorowicza za granicą. To mi nie wyglądało na
Anglię.
- Znowu zaglądałeś do jego umysłu? - zapytał z niepokojem Ron.

- Bądź tak dobry i nie mów o tym Hermionie. Chociaż... jak ona może ode mnie żądać,
żebym przestał widywać coś we śnie?
Pogrążony w myślach, spojrzał na klatkę Świstoświnki. Dlaczego to nazwisko wydaje mu
się znajome?
- Wiesz co? - powiedział powoli. - On chyba ma coś wspólnego z quidditchem. Tylko nie
wiem co.
- Z quidditchem? A nie chodzi ci przypadkiem o Gorgowicza?
- Kogo?
- O Dragomira Gorgowicza, ścigającego, którego Armaty z Chudley kupiły dwa lata temu
za rekordową sumę. W tym sezonie jest rekordzistą w traceniu kafla.
- Nie, z całą pewnością nie myślę o Gorgowiczu.
- Ja też staram się o nim nie myśleć - powiedział Ron. - W każdym razie wszystkiego
najlepszego w dniu urodzin.
- O kurczę... zupełnie zapomniałem! Mam siedemnaście lat!
Harry chwycił leżącą przy łóżku różdżkę, wycelował nią w zagracone biurko i zawołał:
„Accio okulary!" Co prawda leżały zaledwie stopę od niego, ale miał poczucie głębokiej
satysfakcji, widząc, jak śmigają ku niemu posłusznie - w każdym razie do chwili, gdy
dziabnęły go w oko.
- Gratuluję - powiedział Ron, parskając śmiechem. Świętując uwolnienie się spod
działania Namiaru, Harry zaczął z zapałem wymachiwać różdżką i po chwili w pokoju zaroiło
się od fruwających rzeczy Rona. Świstoświnka obudziła się i zaczęła nerwowo latać po
klatce. Spróbował też zawiązać sobie adidasy za pomocą zaklęcia (rozwiązanie supła
tradycyjnymi metodami zajęło mu potem kilka dobrych minut) i dla samej przyjemności
zmienił barwę szat Armat z Chudley na plakatach Rona z pomarańczowej na niebieską.
- Na twoim miejscu rozporek zapiąłbym ręcznie - poradził mu Ron, chichocząc, gdy
Harry natychmiast zerknął na swoje dżinsy. - A to jest prezent urodzinowy. Rozwiń go tutaj,
lepiej niech moja mama go nie widzi.
- Książka? - Harry wziął do ręki prostokątną paczkę. - Zegnamy się z tradycją, tak?
- To nie jest zwykła książka. To sam miód. Dwanaście niezawodnych sposobów
oczarowania czarownic. Wyjaśnia wszystko, co powinno się wiedzieć o dziewczynach.
Gdybym miał ją wcześniej, wiedziałbym, jak się pozbyć Lavender i jak się obchodzić z... no...
więc dostałem ją od Freda i George’a i już sporo się z niej nauczyłem. Będziesz zaskoczony,
do pewnych rzeczy wcale nie używa się różdżek.

W kuchni na stole czekał już na Harry’ego stos prezentów. Bill i monsieur Delacour
kończyli śniadanie, a pani Weasley gawędziła z nimi, stojąc nad patelnią.
- Harry, Artur prosił, żebym ci złożyła najlepsze życzenia z okazji ukończenia
siedemnastu lat - powiedziała, obdarzając go słodkim uśmiechem. - Musiał wcześnie wyjść
do pracy, ale wróci na kolację. A tam, na samym wierzchu, jest prezent od nas.
Harry usiadł, wziął wskazaną mu przez panią Weasley prostokątną paczkę i rozwinął.
Wewnątrz był zegarek, taki sam, jaki dostał Ron na swoje siedemnaste urodziny: złoty, z
gwiazdkami krążącymi wokoło zamiast wskazówek.
- Zegarek to tradycyjny prezent dla czarodzieja, który ukończył siedemnaście lat powiedziała pani Weasley, zerkając na niego niespokojnie. - Nie jest nowy, tak jak Rona,
należał do mojego brata Fabiana, który niezbyt ostrożnie się z nim obchodził... ma małe
wgniecenie na denku, ale...
Nie dokończyła zdania, bo Harry wstał i chwycił ją w objęcia. Chciał jej tym uściskiem
powiedzieć wiele rzeczy, których nie potrafił wypowiedzieć słowami, i chyba go zrozumiała,
bo kiedy ją wreszcie puścił, poklepała go nieśmiało po policzku, a potem machnęła nieco
przypadkowo różdżką, co spowodowało, że połowa bekonu wyfrunęła z patelni na podłogę.
- Wszystkiego najlepszego, Harry! - zawołała Hermiona, wpadając do kuchni i
dorzucając swój prezent na szczyt stosu. - To nic takiego, ale mam nadzieję, że ci się spodoba.
Co mu dałeś? - zapytała Rona, który udał, że tego nie usłyszał, i zwrócił się szybko do
Harry’ego:
- No dalej, otwórz, zobacz, co od niej dostałeś! Kupiła mu nowy fałszoskop. W innych
paczkach znalazł magiczną brzytwę od Billa i Fleur („Ach, ui, będziesz miał policzki guadki
jak Gabrielle", zapewnił go monsieur Delacour, „ale musisz wyraźni powiedzieć, co chcesz...
bo inaczej stracisz trochę więcej włosa, niżbyś pragnął..."), czekoladki od państwa Delacour i
olbrzymie pudło z najnowszymi produktami Magicznych Dowcipów Weasleyów od Freda i
George’a.
Harry, Ron i Hermiona nie zabawili długo przy stole, korzystając z tego, że po przybyciu
madame Delacour, Fleur i Gabrielle w kuchni zrobiło się tłoczno.
- Zapakuję ci je, Harry - powiedziała Hermiona, biorąc od niego prezenty, kiedy
wchodzili po schodach na górę. - Już prawie jestem gotowa, czekam tylko, aż upierze się
reszta twoich majtek, Ron...
Ron wybełkotał coś niezrozumiałego, ale w tej chwili otworzyły się drzwi na pierwszym
piętrze i rozległ się głos Ginny:
- Harry, możesz wpaść do mnie na moment?

Ron zatrzymał się raptownie, ale Hermiona złapała go za łokieć i pociągnęła za sobą na
drugie piętro. Harry, czując się trochę niepewnie, wszedł za Ginny do jej pokoju.
Jeszcze nigdy tu nie był. Był to mały, ale jasny pokoik. Na jednej ścianie wisiał duży
plakat Fatalnych Jędz, na drugiej zdjęcie Gwenog Jones, kapitana Harpii z Holyhead, jedynej
żeńskiej drużyny quidditcha. Za biurkiem, przez otwarte okno, widać było sad, w którym
kiedyś grali w quidditcha para na parę: on był z Ginny, a Ron z Hermiona. Teraz stał tam
wielki, perłowobiały namiot, ze złotą flagą na szczycie, sięgającą poziomu okna.
Ginny spojrzała mu w oczy, wzięła głęboki oddech i powiedziała:
- Życzę ci szczęścia, Harry, w dniu twoich siedemnastych urodzin.
- Dzięki...
Wciąż na niego patrzyła, natomiast jemu było jakoś trudno patrzyć na nią, jakby
spoglądał w jasność.
- Ładny widok - wydukał, wskazując na okno.
Nie dała się nabrać.
- Chciałam ci coś dać, ale nie mogłam nic wymyślić.
- Ty nie musisz mi nic dawać.
To też puściła mimo uszu.
- Zastanawiałam się, co by ci się przydało. Nie powinno być za duże, bo nie mógłbyś
zabrać tego ze sobą.
Zdobył się na odwagę i spojrzał na nią. Na szczęście nie miała łez w oczach. To była
jedna z jej cudownych cech: bardzo rzadko płakała. Czasami myślał, że zahartowało ją
dorastanie wśród sześciu braci.
Zbliżyła się do niego.
- Więc sobie pomyślałam, że chciałabym ci dać coś, co by ci mnie przypomniało, gdybyś
spotkał jakąś wilę... kiedy już będziesz daleko stąd...
- No wiesz, jak już stąd odejdę, raczej nie będę miał zbyt wielu okazji, żeby się spotykać
z dziewczynami...
- To jest ta dobra strona tego złego... a tak długo jej szukałam - szepnęła, a po chwili już
całowała go tak, jak jeszcze nigdy nie całowała, a Harry całował ją, zapominając o całym
świecie... to było lepsze od Ognistej Whisky... istniała tylko Ginny, tylko Ginny i on... czuł ją
całym sobą... jedną ręką ją obejmował, drugą zanurzył w jej długich, tak słodko pachnących
włosach...
Drzwi za nimi otworzyły się z hukiem. Odskoczyli od siebie gwałtownie.
- Och - powiedział znacząco Ron. - Przepraszam.

- Ron! - W drzwiach stanęła Hermiona, z trudem łapiąc oddech.
Zapadło pełne napięcia milczenie, a potem Ginny powiedziała cichym, bezbarwnym
głosem:
- W każdym razie wszystkiego najlepszego, Harry.
Uszy Rona miały niezdrową szkarłatną barwę. Hermiona wyglądała na zdenerwowaną.
Harry pragnął zatrzasnąć im drzwi przed nosem, ale poczuł się tak, jakby do pokoju wtargnął
zimny przeciąg, a rozkoszne uniesienie prysło jak bańka mydlana. Wraz z Ronem wśliznęły
się z powrotem do pokoju wszystkie powody, dla których miał zerwać z Ginny i trzymać się
od niej z daleka, a ulotniło się poczucie całkowitego zapomnienia.
Spojrzał na nią, chcąc coś powiedzieć, choć właściwie nie wiedział co, ale ona odwróciła
się już do niego plecami. Pomyślał, że może jednak w końcu się rozpłakała. W obecności
Rona nie mógł nic zrobić, żeby ją pocieszyć.
- Zobaczymy się później - bąknął i wyszedł za Ronem i Hermiona z pokoju.
Ron zszedł po schodach, przeszedł przez zatłoczoną kuchnię i wyszedł na podwórze.
Harry kroczył tuż za nim, a Hermiona dreptała z tyłu; minę miała przerażoną.
Kiedy doszli do skraju świeżo wystrzyżonego trawnika, Ron obrócił się i łypnął spode
łba na Harry’ego.
- Przecież z nią zerwałeś, to po co znowu zawracasz jej w głowie?
- Wcale nie zawracam jej w głowie - powiedział Harry.
Podeszła do nich Hermiona.
- Ron...
Ale Ron uciszył ją gestem.
- Była naprawdę zdołowana, jak z nią zerwałeś...
- Ja też. Przecież wiesz, dlaczego to zrobiłem, chociaż wcale tego nie chciałem.
- Tak, ale teraz ją obcałowujesz... a ona pomyśli, że znowu może mieć nadzieję...
- Nie jest idiotką, wie, że to niemożliwe, nie spodziewa się, że... że się w końcu
pobierzemy albo...
Kiedy to powiedział, ujrzał w wyobraźni Ginny w białej sukni, biorącą ślub z jakimś
wysokim i odpychającym nie znanym mężczyzną. I nagle ugodziła go boleśnie myśl: ona jest
wolna, może zrobić, co zechce, a on... on widzi przed sobą tylko Voldemorta...
- Jak będziesz ją obmacywał przy każdej okazji...
- To już się więcej nie powtórzy - powiedział szorstko Harry. - W porządku?
Dzień był bezchmurny, ale poczuł się tak, jakby słońce gdzieś znikło.

Ron wyglądał na trochę obrażonego, a trochę zmieszanego; przez chwilę kołysał się na
stopach, a potem rzekł:
- No dobra... to znaczy... w porządku.
Przez resztę dnia Ginny nie starała się zobaczyć z Harrym sam na sam, nie dawała też po
sobie poznać, że w jej pokoju doszło między nimi do czegoś więcej niż tylko do uprzejmej
rozmowy. Poczuł jednak ulgę, gdy przybył Charlie, bo choć na chwilę przestał myśleć o tym
wszystkim na widok pani Weasley, która prawie siłą usadziła Charliego na krześle, zagroziła
mu różdżką i oświadczyła, że zamierza go porządnie ostrzyc.
W Norze było już i tak tłoczno, zanim pojawili się w niej Charlie, Lupin, Tonks i Hagrid,
więc na urodziny Harry’ego ustawiono kilka stołów w ogrodzie. Fred i George wyczarowali
fioletowe, ozdobione wielkimi siedemnastkami lampiony, które zawisły w powietrzu nad
głowami gości. Dzięki zabiegom pani Weasley rana George’a szybko się zagoiła, ale Harry
nie mógł się przyzwyczaić do widoku ciemnej dziury ziejącej z boku jego głowy, choć obaj
bliźniacy często sobie z niej pokpiwali.
Hermiona wyczarowała różdżką fioletowe i złote serpentyny, które zawiesiły się same na
drzewach i krzakach.
- Ładne - powiedział Ron, kiedy Hermiona po raz ostatni machnęła różdżką, zamieniając
barwę liści dzikiej jabłoni na złotą. - Ty to masz smykałkę do takich rzeczy.
- Dziękuję ci, Ron! - odpowiedziała trochę zmieszana, ale wyraźnie ucieszona.
Harry odwrócił się, uśmiechając się lekko i przyrzekając sobie w duchu, że musi znaleźć
rozdział poświęcony komplementom w swoim egzemplarzu Dwunastu niezawodnych
sposobów oczarowania czarownic. Wyczuł, że Ginny na niego patrzy, i uśmiechnął się do niej
szeroko, ale po chwili przypomniał sobie, co obiecał Ronowi, i szybko podjął konwersację z
panem Delacour.
- Z drogi, z drogi! - zaśpiewała pani Weasley, wchodząc do ogrodu z ogromnym zniczem
wielkości piłki plażowej.
Dopiero po chwili Harry zorientował się, że to jego urodzinowy tort, który pani Weasley
prowadziła przed sobą różdżką w powietrzu, woląc uniknąć ryzyka niesienia go po
nierównym gruncie. W końcu tort szczęśliwie wylądował na stole, a Harry zawołał:
- Wygląda fantastycznie, pani Weasley!
- Och, to nic takiego, kochaneczku - odpowiedziała pieszczotliwym tonem.
Ponad jej ramieniem Ron pokazał mu uniesiony w górę kciuk.
O siódmej przybyli wszyscy goście, prowadzeni przez Freda i George’a, którzy czekali
na nich na końcu drogi. Hagrid włożył z tej okazji swój najlepszy, okropny, włochaty,

brązowy garnitur. Lupin uśmiechnął się, ściskając Harry’emu dłoń, ale był jakiś markotny, co
Harry’ego bardzo dziwiło, zwłaszcza że Tonks promieniowała radością.
- Wszystkiego najlepszego, Harry - powiedziała, ściskając go mocno.
- Siedemnastka na karku, co? - zagrzmiał Hagrid, kiedy przyjął od Freda szklanicę wina
wielkości kubełka. - Sześć lat od dnia, jak żeśmy się spotkali, Harry, pamiętasz?
- Słabo - odrzekł Harry, uśmiechając się do niego.
- Czy to nie wtedy rozwaliłeś frontowe drzwi, dorobiłeś Dudleyowi świński ogonek i
powiedziałeś mi, że jestem czarodziejem?
- Szczegóły wyleciały mi z głowy - zarechotał Hagrid. - Ron, Hermiono, wszystko gra?
- Znakomicie - odpowiedziała Hermiona. - A u ciebie?
- Nie jest źle. Mam kupę zajęć, dostaliśmy kilka małych jednorożców, pokażę wam, jak
wrócicie... - Harry zerknął w niebo, żeby uniknąć spojrzenia Rona i Hermiony, a Hagrid
pogrzebał w kieszeniach. - Harry, mam tu coś dla ciebie... nie mogłem wymyślić, co by ci tu
dać, ale potem sobie przypomniałem, że mam to. - Wyciągnął mały futrzany woreczek z
długim sznurkiem, najwyraźniej do noszenia na szyi.
- Ze skóry wsiąkiewki. Jak coś tu schowasz, to tylko ty to z niego wyciągniesz. Dlatego
trudno je zdobyć.
- Hagridzie, dziękuję!
- E tam, nic takiego - mruknął Hagrid, machnąwszy dłonią wielkości pokrywki od
pojemnika na śmieci. - A, i jest Charlie! Cholibka, zawsze go lubiłem... Hej, Charlie!
Podszedł Charlie, z pewną nostalgią gładząc krótko obcięte włosy. Był niższy od Rona,
bardziej krępy, a na muskularnych ramionach miał wiele drobnych blizn i śladów po
oparzeniach.
- Hej, Hagridzie, co u ciebie słychać?
- Od dawna się zbierałem, żeby do ciebie coś skrobnąć. Jak tam Norbert?
- Norbert? - Charlie parsknął śmiechem. - Ten norweski kolczasty? Teraz jest Norbertą.
- Cholibka... to Norbert jest dziewczynką?
- Ano tak...
- A po czym to poznajecie? - zapytała Hermiona.
- Samice są o wiele bardziej złośliwe. - Charlie spojrzał przez ramię i ściszył głos. Bardzo bym chciał, żeby tata już się pojawił, bo mama zaczyna się denerwować.
Spojrzeli na panią Weasley. Rozmawiała z madame Delacour, ale wciąż zerkała na bramę.
- Chyba jednak zaczniemy bez Artura! - zawołała po chwili. - Musiało go coś
zatrzymać... och!

Wszyscy zobaczyli to jednocześnie: świetlistą smugę, która przeleciała przez podwórze i
spoczęła na stole, gdzie zamieniła się w srebrzystą łasiczkę stojącą na tylnych łapkach i
mówiącą głosem pana Weasleya:
- Przybędzie ze mną minister magii.
Patronus rozpłynął się w powietrzu; rodzina Fleur jeszcze przez parę chwil gapiła się w
miejsce, w którym zniknął.
- Nie powinien nas tu zobaczyć - powiedział natychmiast Lupin. - Harry... wybacz...
wyjaśnię ci to później...
Chwycił Tonks za rękę i pociągnął za sobą. Dobiegli do płotu, przeleźli na drugą stronę i
znikli. Pani Weasley była wyraźnie oszołomiona.
- Minister... ale dlaczego? Nie rozumiem...
Nie było jednak czasu na dyskusję, bo chwilę później w bramie zmaterializował się pan
Weasley w towarzystwie Rufusa Scrimgeoura, którego łatwo było rozpoznać po grzywie
siwych włosów.
Obaj pomaszerowali przez podwórze do ogrodu, gdzie przy oświetlonym lampionami
stole wszyscy siedzieli jak zamurowani. Kiedy Scrimgeour znalazł się w kręgu światła, Harry
zauważył, jak bardzo się postarzał od czasu, gdy go widział po raz ostatni; był też mizerny i
miał zasępioną minę.
- Proszę mi wybaczyć, że zjawiam się bez zaproszenia - powiedział, zatrzymując się
przed stołem. - Zwłaszcza że, jak widzę, macie tu rodzinną uroczystość. - Jego wzrok
zatrzymał się na chwilę na urodzinowym torcie.
- Wszystkiego najlepszego.
- Dzięki - powiedział Harry.
- Chciałbym z tobą zamienić słówko - ciągnął Scrimgeour. - A także z panem Ronaldem
Weasleyem i panną Hermiona Granger.
- Z nami? - zdziwił się Ron. - Dlaczego z nami?
- Powiem wam, kiedy znajdziemy się w jakimś bardziej ustronnym miejscu. Jest tu takie?
- zwrócił się do pana Weasleya.
- Ależ tak, oczywiście - odrzekł pan Weasley, wyraźnie podenerwowany. - Może... ee...
salon, co?
- Niech pan prowadzi - zwrócił się do Rona minister. - Arturze, nie ma potrzeby, byś nam
towarzyszył.
Harry spostrzegł, że pan Weasley wymienił zaniepokojone spojrzenie z żoną, kiedy on,
Ron i Hermiona wstali. Idąc w kierunku domu, czuł, że Ron i Hermiona pomyśleli to samo,

co on: Scrimgeour musiał się w jakiś sposób dowiedzieć, że wszyscy troje nie zamierzają
powrócić do Hogwartu.
Scrimgeour milczał, gdy przeszli przez zawaloną talerzami i półmiskami kuchnię i
wkroczyli do salonu. Choć ogród był skąpany w łagodnym, złotym świetle wieczoru, tu było
już ciemno, więc Harry zapalił różdżką lampy naftowe, które oświetliły skromnie
umeblowany, ale przytulny pokój. Scrimgeour usiadł w zapadającym się fotelu, zwykle
zajmowanym przez pana Weasleya, a Harry, Ron i Hermiona ścisnęli się obok siebie na
kanapie. Kiedy to zrobili, minister natychmiast przemówił.
- Mam kilka pytań do was trojga i myślę, że najlepiej będzie zadać je oddzielnie. Jeśli wy
dwoje - wskazał na Harry’ego i Hermionę - zechcecie poczekać na górze, zacząłbym od
Ronalda.
- Nigdzie nie pójdziemy - odrzekł Harry, a Hermiona gorliwie pokiwała głową. - Może
pan rozmawiać z nami wszystkimi razem albo w ogóle nie będzie rozmowy.
Scrimgeour przyglądał mu się przez chwilę chłodnym, badawczym wzrokiem. Harry
odniósł wrażenie, że minister zastanawia się, czy warto podejmować rękawicę.
- No dobrze, więc razem - rzekł, wzruszając ramionami, i odchrząknął. - Jestem tutaj, jak
zapewne wiecie, z powodu testamentu Albusa Dumbledore’a.
Harry, Ron i Hermiona popatrzyli po sobie.
- Widzę, że dla was to niespodzianka! Więc nie wiedzieliście, że Dumbledore coś wam
zostawił?
- Eee... nam wszystkim? - zapytał Ron. - Mnie i Hermionie też?
- Tak, wszystkim... - zaczął minister, ale Harry mu przerwał:
- Dumbledore zmarł ponad miesiąc temu. Dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się o jego
ostatniej woli?
- Czy to nie oczywiste? - powiedziała Hermiona, zanim Scrimgeour zdążył
odpowiedzieć. - Chcieli przebadać to, co nam zapisał. Nie miał pan prawa!
- Miałem prawo - rzucił lekceważąco Scrimgeour. - Dekret o Usprawiedliwionej
Konfiskacie daje ministerstwu prawo skonfiskowania przedmiotów zapisanych w
testamencie...
- To prawo zostało stworzone po to, żeby powstrzymać czarodziejów od przekazywania w
testamencie czarnoksięskich przedmiotów - powiedziała Hermiona - a ministerstwo musi
mieć niepodważalne dowody nielegalności przedmiotów będących własnością zmarłego,
zanim je skonfiskuje. Chce mi pan powiedzieć, że według pana Dumbledore próbował nam
przekazać coś czarnomagicznego?

- Panno Granger, czy zamierza pani w przyszłości zająć się poważnie prawem
czarodziejów? - zapytał Scrimgeour.
- Nie, nie zamierzam. Mam nadzieję zrobić coś dobrego dla świata!
Ron parsknął śmiechem. Scrimgeour zerknął na niego, zanim przemówił Harry.
- Więc dlaczego postanowił pan w końcu przekazać nam te rzeczy? Nie potrafił pan
wymyślić jakiegoś pretekstu, żeby je zatrzymać?
- Nie, nie dlatego - wypaliła natychmiast Hermiona. - Po prostu minęło trzydzieści jeden
dni. Nie można dłużej przetrzymywać takich rzeczy, jeśli się nie udowodni, że są
niebezpieczne. Mam rację?
- Ronaldzie Weasley, czy sądzi pan, że łączyły pana jakieś szczególne więzi z Albusem
Dumbledore’em? - zapytał Scrimgeour, ignorując Hermionę.
Ron wytrzeszczył oczy.
- Ja? Nie... skąd... to Harry...
Spojrzał na Harry’ego, a potem na Hermionę, która dawała mu znaki, by zamilkł. Było
już jednak za późno: Scrimgeour miał taką minę, jakby usłyszał dokładnie to, czego się
spodziewał i co chciał usłyszeć. Rzucił się na odpowiedź Rona jak jastrząb na królika.
- Skoro nie łączyły was bliższe więzi, to jak wyjaśnić fakt, że wspomniał pana w swoim
testamencie? Osobistych zapisów nie było wiele. Zdecydowaną większość dobytku... swoją
prywatną bibliotekę, magiczne instrumenty i inne rzeczy osobiste... zostawił Hogwartowi. Jak
pan myśli, dlaczego pana wyróżnił?
- Ja... nie wiem - odrzekł Ron. - Ja... kiedy mówiłem, że nic mnie z nim nie łączyło... to
znaczy... myślę, że mnie lubił...
- Jesteś bardzo skromny, Ron - wtrąciła szybko Hermiona. - Byłeś jednym z jego
ulubieńców.
To już było oczywiste naginanie prawdy do granic wytrzymałości: z tego, co Harry
wiedział, wynikało, że Dumbledore nigdy nie rozmawiał z Ronem sam na sam, a
jakiekolwiek bezpośrednie kontakty między nimi nie miały żadnego znaczenia. Jednak
Scrimgeoura wyraźnie nie bardzo to obchodziło. Wsunął rękę pod pelerynę i wyciągnął
obwiązany rzemykiem woreczek, o wiele większy od tego, który Hagrid dał Harry’emu.
Wyjął z niego zwój pergaminu, który rozwinął, i odczytał na głos:
- Ostatnia wola i testament Albusa Persiwala Wulfrika Briana Dumbledore’a... tak, tutaj
to mamy... Ronaldowi Biliusowi Weasleyowi pozostawiam mój wygaszacz, w nadziei, że
wspomni mnie, gdy go użyje.

Z tego samego woreczka wyjął przedmiot, który Harry już kiedyś widział: przypominał
srebrną zapalniczkę, ale, jak wiedział, można nim było wygasić wszystkie światła w okolicy i
pozapalać ponownie jednym pstryknięciem. Scrimgeour wychylił się i wręczył wygaszacz
Ronowi, który z ogłupiałą miną zaczął obracać go w palcach.
- To bardzo wartościowa rzecz - rzekł Scrimgeour, obserwując Rona. - Może nawet
unikatowa. To z pewnością wynalazek samego Dumbledore’a. Jak pan myśli, dlaczego zapisał
panu tak rzadki i cenny przedmiot?
Ron tylko potrząsnął głową.
- Dumbledore miał przecież tysiące uczniów, ale w swoim testamencie wymienił tylko
was troje. Dlaczego? Do czego miałby panu być potrzebny ten wygaszacz, panie Weasley?
- Przypuszczam, że do gaszenia świateł - wymamrotał Ron. - Co innego mógłbym z nim
zrobić?
Najwyraźniej Scrimgeour też nie znał odpowiedzi na to pytanie. Przez chwilę jeszcze
przyglądał się Ronowi zmrużonymi oczami, a potem wrócił do testamentu Dumbledore^.
- Pannie Hermionie Jean Granger pozostawiam egzemplarz moich Baśni barda Beedle’a,
w nadziei, że znajdzie w nich rozrywkę i pożytek.
Teraz Scrimgeour wyciągnął z worka książeczkę, która wyglądała na równie starą co
spoczywający w pokoju Rona na strychu egzemplarz Tajemnic najczarniejszej magii. Okładka
była poplamiona i w kilku miejscach złuszczona. Hermiona wzięła książkę bez słowa. Złożyła
ją na kolanach i zaczęła się jej uważnie przyglądać. Harry dostrzegł tylko, że tytuł jest
wypisany runami; nigdy się nie nauczył ich odczytywać. Nagle zobaczył łzę spadającą na
wytłaczane symbole.
- Jak pani myśli, dlaczego Dumbledore zapisał pani tę książkę, panno Granger? - zapytał
Scrimgeour.
- Bo... bo wiedział, że kocham książki - odpowiedziała Hermiona ochrypłym głosem,
ocierając oczy rękawem.
- Ale dlaczego właśnie tę książkę?
- Nie wiem. Pewnie myślał, że będzie mi się podobać.
- Czy pani kiedykolwiek rozmawiała z Dumbledore’em o jakichś szyfrach albo o innych
sposobach przekazywania tajnych wiadomości?
- Nie - odpowiedziała Hermiona, nadal ocierając oczy rękawem. - A jeśli ministerstwo nie
znalazło w tej książce żadnych tajnych szyfrów przez trzydzieści jeden dni, to nie sądzę,
żebym ja je odnalazła.

Stłumiła szloch. Siedzieli tak blisko siebie, że Ron z trudem wyciągnął rękę, by objąć jej
ramiona. Scrimgeour znowu zajrzał do testamentu.
- Harry‘emu Jamesowi Potterowi - przeczytał, a Harry poczuł, że wnętrzności skręcają
mu się z zaciekawienia - pozostawiam znicza, którego złapał podczas pierwszego meczu
quidditcha w Hogwarcie, na pamiątkę satysfakcji płynącej z wytrwałości i sprawności.
Wyjął maleńką złotą piłeczkę wielkości orzecha włoskiego; jej skrzydełka zatrzepotały
niemrawo, a Harry poczuł rozczarowanie.
- Dlaczego Dumbledore zostawił panu tę piłeczkę? - zapytał Scrimgeour.
- Nie mam pojęcia. Pewnie z powodu, który sam wymienił... żeby mi przypomnieć, co
można osiągnąć, jeśli się jest wytrwałym i sprawnym.
- A więc sądzi pan, że to tylko symboliczna pamiątka, tak?
- Chyba tak. No bo czym innym może być?
- To ja zadaję pytania - powiedział Scrimgeour, przysuwając fotel trochę bliżej kanapy. Za
oknem zapadał już zmierzch, ponad żywopłotem bielała widmowa plama namiotu.
- Zauważyłem, że tort urodzinowy ma kształt znicza - powiedział Scrimgeour. Dlaczego?
Hermiona parsknęła drwiącym śmiechem.
- Och, to na pewno nie ma nic wspólnego z tym, że Harry jest świetnym szukającym, to
by było zbyt oczywiste - powiedziała. - Dumbledore na pewno ukrył jakieś tajne przesłanie w
lukrowych ozdobach!
- Nie sądzę, by w lukrowych ozdobach było coś ukryte - rzekł Scrimgeour - ale taki znicz
byłby doskonałym miejscem na ukrycie czegoś małego. I na pewno wiecie, dlaczego,
prawda?
Harry wzruszył ramionami. Natomiast Hermiona odpowiedziała, a Harry pomyślał, że
potrzeba udzielania odpowiedzi na pytania jest w niej tak zakorzeniona, że po prostu nie
mogła się powstrzymać.
- Bo znicze mają pamięć ciała.
- Co?! - zawołali jednocześnie Harry i Ron; obaj uważali, że Hermiona nie ma pojęcia o
quidditchu.
- Tak jest - powiedział Scrimgeour. - Znicza nie dotyka się bezpośrednio ręką, zanim się
go nie uwolni; nawet jego twórca zawsze nosi rękawiczki. Rzuca się na niego zaklęcie, dzięki
któremu zawsze rozpoznaje tego, kto dotknął go pierwszy, na wypadek dyskusyjnego chwytu.
Ten znicz - uniósł rękę, w której trzymał złotą piłeczkę - będzie zawsze pamiętał pański dotyk,
panie Potter. Pomyślałem sobie, że Dumbledore, który przecież był tak wybitnym

czarodziejem, niezależnie od swoich różnych błędów, mógł zaczarować go tak, aby się
otworzył tylko wtedy, gdy pan go dotknie.
Harry’emu szybko biło serce. Był pewny, że Scrimgeour ma rację. Myślał gorączkowo,
jak uniknąć dotknięcia znicza gołą ręką w obecności ministra.
- Nic pan nie mówi - rzekł Scrimgeour. - Może już pan wie, co zostało ukryte w tym
zniczu?
- Nie - odpowiedział Harry, wciąż zastanawiając się nad tym, jak udać, że dotyka znicza,
naprawdę go nie dotykając.
Och, gdyby naprawdę poznał sztukę legilimencji i mógł czytać w myślach Hermiony...
wydawało mu się, że słyszy tuż obok siebie brzęczenie myśli w jej mózgu...
- Proszę go wziąć - powiedział cicho Scrimgeour.
Harry spojrzał w żółte oczy ministra, wiedząc, że nie ma innego wyjścia: musi go
usłuchać. Wyciągnął rękę, a Scrimgeour wychylił się do przodu i powoli, delikatnie położył
znicz na jego dłoni.
Nic się nie wydarzyło. Kiedy palce Harry’ego zamknęły się wokół złotej piłeczki, jej
zmęczone skrzydełka zatrzepotały i znieruchomiały. Scrimgeour, Ron i Hermiona wpatrywali
się w częściowo widoczną piłeczkę, jakby wciąż mieli nadzieję, że w coś się przemieni.
- To była dramatyczna chwila - powiedział chłodno Harry, a Ron i Hermiona parsknęli
śmiechem.
- To wszystko, tak? - zapytała Hermiona, zamierzając wstać z kanapy.
- Nie całkiem - odrzekł Scrimgeour z kwaśną miną. - Dumbledore jeszcze coś panu
zapisał, panie Potter.
- Co? - zapytał Harry, czując narastające podniecenie.
Tym razem Scrimgeour nie raczył odczytać odpowiedniego fragmentu testamentu.
- Miecz Godryka Gryffindora.
Hermiona i Ron zamarli. Harry spojrzał, poszukując wzrokiem wysadzanej rubinami
rękojeści, ale Scrimgeour nie wyciągnął miecza ze skórzanego woreczka, który zresztą byłby
za mały, by go pomieścić.
- Więc gdzie jest ten miecz? - zapytał Harry.
- Niestety, tego miecza Dumbledore nie mógł panu zapisać. Miecz Godryka Gryffindora
jest ważną pamiątką historyczną i jako taki należy do...
- Należy do Harry’ego! - krzyknęła Hermiona. - Ten miecz go wybrał, to Harry go
odnalazł, wynurzył się dla niego z Tiary Przydziału...

- Według wiarygodnych źródeł historycznych ten miecz może się ukazać każdemu
zasługującemu na to Gryfonowi - powiedział Scrimgeour. - To nie czyni go wyłączną
własnością pana Pottera, bez względu na to, co mógł postanowić w swoim testamencie
Dumbledore. - Podrapał się po źle ogolonym policzku, mierząc Harry’ego wzrokiem. - Jak
pan myśli, dlaczego...
- ...Dumbledore chciał mi dać ten miecz? - dokończył za niego Harry, ledwo panując nad
sobą. - Może myślał, że będzie ładnie wyglądał na mojej ścianie.
- Nie pora na żarty, Potter! - warknął Scrimgeour. - A może wierzył, że tylko miecz
Godryka Gryffindora może zwyciężyć Dziedzica Slytherina? Może chciał ci dać ten miecz,
Potter, bo wierzył, jak tylu innych, że tylko ty możesz zniszczyć Tego, Którego Imienia Nie
Wolno Wymawiać?
- Ciekawa hipoteza - powiedział Harry. - Czy ktoś już próbował przebić mieczem
Voldemorta? Może ministerstwo powinno kogoś oddelegować do takiego zadania, zamiast
tracić czas na rozbieranie na części wygaszaczy albo ukrywanie masowych ucieczek z
Azkabanu? To właśnie pan robi, panie ministrze, zamykając się w swoim gabinecie?
Próbował pan ten znicz otworzyć siłą? Ludzie umierają, ja sam byłem bliski śmierci,
Voldemort ścigał mnie przez trzy hrabstwa, zabił Szalonookiego Moody’ego, a ministerstwo
milczy! I spodziewał się pan, że będziemy z panem współpracować?
- Posuwasz się za daleko! - krzyknął Scrimgeour, zrywając się z fotela.
Harry też wstał. Scrimgeour pokuśtykał do niego i dziabnął go silnie w pierś końcem
różdżki, która niczym papieros wypaliła dziurę w koszulce Harry’ego.
- Ej! - Ron też się poderwał, wyciągając różdżkę, ale Harry go powstrzymał.
- Nie! Chcesz dać mu pretekst, żeby nas kazał aresztować?
- Pamiętasz, że nie jesteś w szkole, co? - wycedził Scrimgeour, dysząc ciężko w twarz
Harry’ego. - Pamiętasz, że ja nie jestem Dumbledore’em, który wybaczał ci bezczelność i
krnąbrność? Możesz sobie obnosić tę swoją bliznę jak koronę, Potter, ale siedemnastoletni
wyrostek nie będzie mi mówił, co mam robić! Czas, byś nauczył się trochę szacunku dla
starszych!
- Raczej czas, by pan na szacunek zasłużył. Podłoga zadrżała, rozległ się tupot
biegnących stóp, drzwi otworzyły się raptownie i wpadli państwo Weasleyowie.
- Zdawało się nam... że usłyszeliśmy... - zaczął pan Weasley, przerażony widokiem
ministra i Harry’ego, stojących przed sobą nos w nos.
- ...podniesione głosy - wydyszała pani Weasley.

Scrimgeour odstąpił od Harry’ego o parę kroków, patrząc na dziurę, którą mu wypalił w
koszulce. Chyba żałował, że stracił nad sobą panowanie.
- Nic się nie stało - warknął. - Potępiam pańską postawę, Potter - dodał, ponownie patrząc
Harry’emu prosto w oczy. - Wydaje się panu, że ministerstwo nie pragnie tego samego, co
pan... co Dumbledore. A powinniśmy ze sobą współpracować.
- Nie podobają mi się pańskie metody, panie ministrze - powiedział Harry. - Pamięta pan?
I tak jak wówczas uniósł prawą pięść i pokazał Scrimgeourowi białawe blizny na
wierzchu dłoni, z których wciąż jeszcze można było odczytać: Nie będę opowiadać kłamstw.
Twarz ministra stężała. Odwrócił się bez słowa i kulejąc, wyszedł z pokoju. Pani Weasley
pospieszyła za nim, ale po chwili Harry usłyszał, że zatrzymała się w tylnych drzwiach. A
potem zawołała:
- Już go nie ma!
- Czego on chciał? - zapytał pan Weasley, patrząc po kolei na Harry’ego, Rona i
Hermionę, kiedy jego żona już wróciła.
- Przekazać nam to, co pozostawił nam Dumbledore - odrzekł Harry. - Dopiero teraz
ujawniono jego testament.
Powrócili do ogrodu, gdzie trzy przedmioty, które dał im Scrimgeour, zaczęły krążyć z
rąk do rąk. Wszyscy podziwiali wygaszacz i Baśnie barda Beedle’a, jak również wyrażali żal,
że minister odmówił przekazania miecza, ale nikt nie potrafił zgadnąć, dlaczego Dumbledore
pozostawił Harry’emu stary znicz. Kiedy pan Weasley po raz trzeci albo czwarty uważnie
oglądał wygaszacz, jego żona powiedziała niepewnym głosem:
- Harry, kochaneczku, wszyscy są strasznie głodni... nie chcieliśmy zaczynać bez ciebie...
mogę już podać kolację?
Zjedli pospiesznie to, co im podała, i po odśpiewaniu Sto lat i pochłonięciu tortu rozeszli
się. Hagrid, dla którego nie było już miejsca w zatłoczonej Norze, poszedł rozstawić sobie
namiot na łące.
- Spotkamy się na górze - szepnął Harry Hermionie, kiedy pomagali pani Weasley
przywrócić ogród do normalnego stanu. - Kiedy wszyscy pójdą spać.
W pokoiku na strychu Ron zbadał swój wygaszacz, a Harry włożył do woreczka ze skóry
wsiąkiewki nie złote monety, ale przedmioty, które najbardziej cenił, choć niektóre nie miały
żadnej wartości: Mapę Huncwotów, odłamek zaczarowanego lusterka od Syriusza i medalion
z listem
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Ściągnął

mocno sznurek i zawiesił sobie

woreczek na szyi, a potem usiadł, trzymając złotą piłeczkę i przyglądając się jej niemrawo

trzepoczącym się skrzydełkom. Wreszcie usłyszeli ciche pukanie do drzwi i weszła na palcach
Hermiona.
- Muffliato - szepnęła, machnąwszy różdżką w kierunku schodów.
- Myślałem, że gardzisz tym zaklęciem - powiedział Ron.
- Czasy się zmieniają. Pokaż nam ten wygaszacz. Ron chętnie to zrobił. Wyciągnął go
przed siebie i pstryknął. Jedyna lampa w pokoju natychmiast zgasła.
- To samo można osiągnąć, używając peruwiańskiego Proszku Natychmiastowej
Ciemności - szepnęła Hermiona.
Rozległo się drugie pstryknięcie i kula światła z lampy podfrunęła z powrotem do sufitu.
- Ale jest super - powiedział Ron. - I podobno to wynalazek samego Dumbledore’a!
- Wiem, ale chyba nie zapisał ci go tylko po to, żebyśmy gasili nim lampy!
- Myślisz, że przewidywał, że w ministerstwie otworzą jego testament i dokładnie
zbadają wszystko, co nam zapisał? - zapytał Harry.
- Oczywiście - odpowiedziała Hermiona. - Nie mógł napisać w testamencie, dlaczego
zostawia nam te rzeczy, ale to jeszcze nie wyjaśnia...
- ...dlaczego nie mógł nam czegoś podpowiedzieć, póki żył, tak? - dopowiedział Ron.
- No właśnie - mruknęła Hermiona, przerzucając strony Baśni barda Beedlea. - Skoro te
przedmioty są na tyle ważne, żeby je nam przekazać tuż przed nosem ministerstwa, to może...
może myślał, że dla nas ich znaczenie będzie oczywiste...
- No i się pomylił, nie? - powiedział Ron. - Zawsze mówiłem, że jest trochę pomylony.
Wielki czarodziej i tak dalej, ale lekko szurnięty. Dał Harry’emu starego znicza... co, u diabła,
miało to znaczyć?
- Nie mam pojęcia - odpowiedziała Hermiona. - Kiedy Scrimgeour ci go wręczył, Harry,
byłam pewna, że coś się stanie!
- Taak - powiedział Harry, a puls mu nieco przyspieszył, gdy uniósł dłoń, w której trzymał
złotą piłeczkę. - Ale chyba w obecności Scrimgeoura nie bardzo się starałem...
- Co chcesz przez to powiedzieć? - zapytała Hermiona.
- To jest znicz, którego złapałem podczas mojego pierwszego meczu quidditcha.
Pamiętacie?
Hermiona zrobiła zdziwioną minę, najwyraźniej nie wiedząc, o co mu chodzi, ale Rona
nagle zatkało: celował gorączkowo palcem najpierw w Harry’ego, potem w znicza, i znowu w
Harry’ego, aż w końcu odzyskał głos.
- To ten, którego o mały włos nie połknąłeś!
- Zgadza się - odrzekł Harry i z bijącym sercem przycisnął złotą piłeczkę do ust.

Znicz nie otworzył się. Harry’ego ogarnęła fala gorzkiego rozczarowania. Opuścił rękę,
gdy nagle Hermiona krzyknęła:
- Patrzcie! Tam jest coś napisane!
Z podniecenia o mało co nie upuścił znicza. Hermiona miała rację. Na gładkiej, złotej
powierzchni piłeczki, gdzie jeszcze przed chwilą nie było nic, pojawiły się wygrawerowane
słowa, pięć słów wypisanych cienkim, pochyłym pismem Dumbledore’a:
Otwieram się na sam koniec.
Zaledwie to odczytał, słowa zniknęły.
- Otwieram się na sam koniec... Co to ma znaczyć? Hermiona i Ron pokręcili głowami:
oni też nie mieli pojęcia.
- Otwieram się na sam koniec... na sam koniec... otwieram się na sam koniec...
Ale choć wszyscy troje wielokrotnie powtarzali te słowa, różnie je akcentując, nie zdołali
z nich wycisnąć żadnego ukrytego znaczenia.
- I ten miecz - powiedział w końcu Ron, kiedy zrezygnowali już z prób przeniknięcia
tajemnicy napisu. - Dlaczego chciał, żeby Harry miał ten miecz?
- I dlaczego po prostu mi tego nie powiedział? Przecież ten miecz tam był, wisiał na
ścianie jego gabinetu podczas naszych rozmów w ubiegłym roku! Jeśli chciał, żebym go miał,
to dlaczego wtedy mi go nie dał?
Harry czuł się jak na egzaminie, ślęcząc nad pytaniem, na które odpowiedź powinna mu
być znana, ale jego mózg przestał pracować. Może podczas tych długich rozmów z
Dumbledore’em jednak nie zwrócił na coś uwagi? Może powinien wiedzieć, co to wszystko
znaczy? Może Dumbledore nie wyjaśnił mu tego, bo był pewny, że Harry sam się domyśli?
- No i ta książka - odezwała się Hermiona. - Baśnie barda Beedlea... Nigdy o nich nie
słyszałam!
- Nigdy nie słyszałaś o Baśniach barda Beedle’a? - zapytał Ron z niedowierzaniem. Chyba żartujesz?
- Nie, nie żartuję - odpowiedziała zaskoczona Hermiona. - To ty je znasz?
- No pewnie!
Harry oderwał się od swoich ponurych myśli i spojrzał na niego. Jeszcze nigdy się nie
zdarzyło, żeby Ron znał książkę, o której nie słyszała Hermiona. Natomiast Ron wyglądał na
speszonego ich zaskoczeniem.

- No nie, dajcie spokój! Przecież chyba wszystkie stare opowiastki dla dzieci to dzieło
Beedle’a! Fontanna Godziwego Losu... Czarodziej i skaczący garnek... Czara Mara i jej
rechoczący kikut...
- Słucham?! - zapytała Hermiona, chichocząc. - Możesz powtórzyć to ostatnie?
- Dajcie spokój! - zawołał Ron, patrząc z niedowierzaniem to na Harry’ego, to na
Hermionę. - Przecież musieliście słyszeć o Czarze Marze...
- Ron, przecież dobrze wiesz, że Harry’ego i mnie wychowali mugole! Nikt nam nie
czytał takich bajek, kiedy byliśmy mali. Czytali nam O królewnie Śnieżce i siedmiu
krasnoludkach ... Kopciuszka...
- A co to takiego, jakaś choroba? - zapytał Ron.
- Więc to są opowiadania dla dzieci? - Hermiona znowu pochyliła się nad runami.
- No tak.. - odrzekł niezbyt pewnie Ron. - To znaczy... jak powiedziałem... no wiecie, te
wszystkie stare baśnie pochodzą od Beedle’a. Nie znam ich oryginalnej wersji.
- No dobrze, ale dlaczego Dumbledore chciał, żebym je przeczytała?
Coś zatrzeszczało na dole.
- To chyba Charlie. Mama już śpi, więc pewnie wymknął się cichaczem, żeby sobie
odczarować włosy - powiedział z niepokojem Ron.
- W każdym razie powinniśmy się już położyć - szepnęła Hermiona. - Nie możemy jutro
zaspać.
- Jak zwykle masz rację - zgodził się Ron. - Brutalny mord na trojgu niewinnych
młodocianych popełniony przez matkę pana młodego położyłby się głębokim cieniem na
uroczystości weselnej. Zgaszę światło.
I kiedy Hermiona wyszła z pokoju, jeszcze raz pstryknął wygaszaczem.

ROZDZIAŁ

ÓSMY

Wesele
O trzeciej po południu następnego dnia Harry, Ron, Fred i George stali przed wielkim
białym namiotem w ogrodzie, oczekując przybycia gości weselnych. Harry zażył sporą dawkę
eliksiru wielosokowego i był teraz sobowtórem jakiegoś rudego młodzieńca z pobliskiej
mugolskiej wioski Ottery St Catchpole, któremu Fred zwędził kilka włosów, używając
zaklęcia przywołującego. Miał być przedstawiany jako „kuzyn Barny" i wtopić się w tłum
licznej rodziny, która go ukryje.
Wszyscy czterej trzymali pergaminy z listą gości, żeby móc im wskazać właściwe
miejsca. Chmara kelnerów w białych szatach przybyła godzinę wcześniej, razem z kapelą w
złotych surdutach; teraz wszyscy siedzieli pod drzewem niedaleko namiotu, a nad nimi snuła
się błękitna mgiełka dymu z fajek.
Przez wejście do namiotu widać było rzędy delikatnych złotych krzeseł, ustawionych
wzdłuż długiego, purpurowego dywanu. Podtrzymujące namiot słupki oplatały białe i złote
kwiaty. Fred i George wyczarowali olbrzymią kiść złotych balonów nad miejscem, w którym
Bill i Fleur mieli stać się małżeństwem. Na zewnątrz motyle i pszczoły polatywały leniwie
nad trawą i żywopłotami. Harry czuł się nieswojo. Mugolski młodzian, którego wygląd
przybrał, był trochę od niego grubszy, więc w swojej szacie wyjściowej było mu niewygodnie
i gorąco w pełnym blasku letniego dnia.
- Kiedy ja się będę żenił - powiedział Fred, pociągając za kołnierz swojej szaty - nie
będzie żadnych takich bzdur. Możecie się ubrać w co chcecie, a ja spetryfikuję mamę na czas
wesela.
- Dzisiaj nie było tak źle - zauważył George. - Trochę sobie popłakała, bo nie będzie
Percy’ego, ale kto go tu chce? O kurczę... przygotujcie się... już są.
W dalekim krańcu podwórza zaczęły się materializować barwne postacie. W ciągu kilku
minut uformował się orszak, który ruszył przez ogród ku namiotowi. Egzotyczne kwiaty i
zaczarowane ptaki trzepotały na kapeluszach czarownic, z fularów wielu czarodziejów

połyskiwały drogocenne klejnoty. Szum podnieconych głosów narastał, zagłuszając
brzęczenie pszczół, gdy czoło pochodu zbliżyło się do namiotu.
- Super - mruknął George, wyciągając szyję, żeby lepiej widzieć. - Chyba widzę kilka
kuzynek wil. Będzie im trzeba pomóc w zrozumieniu naszych angielskich zwyczajów, zaraz
się tym zajmę...
- Nie tak szybko, Bezuchy - rzekł Fred i minąwszy stojącą na przodzie grupę czarownic
w średnim wieku, zatrzymał się przed parą ładnych młodych Francuzek.
- Proszę... permettez-moi, że assister vous - powiedział, a dziewczęta zachichotały i
pozwoliły mu poprowadzić się do namiotu.
George, rad nierad, musiał się zająć starszymi czarownicami, a Ron kolegą pana
Weasleya z ministerstwa, Perkinsem. Harry’emu przypadła w udziale para przygłuchych
staruszków.
- Cześć! - usłyszał znajomy głos, kiedy ponownie wyszedł spod namiotu, i na czele
kolejki ujrzał Lupina i Tonks, która z okazji wesela zmieniła sobie kolor włosów na blond. Artur powiedział nam, że tylko ty masz kręcone włosy. Wybacz, że zniknęliśmy wczoraj
wieczorem - dodała szeptem, kiedy Harry prowadził ich wzdłuż rzędów krzeseł. - Ostatnio
ministerstwo jest bardzo uczulone na punkcie wilkołaków i pomyśleliśmy, że nasza obecność
może ci zaszkodzić.
- W porządku, rozumiem - odrzekł Harry, zwracając się bardziej do Lupina niż do Tonks.
Lupin uśmiechnął się do niego, ale po chwili znowu się zasępił. Harry nie znał przyczyny
jego przygnębienia, ale nie miał czasu, by się nad tym zastanowić, bo akurat Hagrid narobił
trochę zamieszania. Choć Fred wskazał mu magicznie powiększone i wzmocnione krzesło,
usiadł w tylnym rzędzie na pięciu krzesłach, które teraz przypominały stos złotych zapałek.
Podczas gdy pan Weasley naprawiał krzesła, a Hagrid wykrzykiwał przeprosiny do
każdego, kto mu się nawinął, Harry wrócił pospiesznie do wyjścia, gdzie ujrzał Rona
stojącego przed czarodziejem o bardzo ekscentrycznym wyglądzie. Lekko zezowaty, z
białymi, sięgającymi ramion włosami, przypominającymi watę cukrową, miał na głowie
beret, którego frędzel zwisał mu przed nosem, a ubrany był w szatę koloru jadowitej żółci. Na
jego piersi połyskiwał zawieszony na łańcuszku dziwny symbol w kształcie trójkątnego oka.
- Ksenofilius Lovegood - przedstawił się, wyciągając rękę do Harry’ego. - Mieszkam z
córką tuż za wzgórzem, więc zacni Weasleyowie byli łaskawi nas zaprosić.
Chyba znasz moją córkę Lunę? - dodał, zwracając się do Rona.
- Oczywiście. Jest tutaj z panem?

- Zatrzymała się w tym uroczym ogródku, by przywitać się z gnomami. Cóż to za
wspaniała plaga! Jaka szkoda, że tak niewielu czarodziejów zdaje sobie sprawę, ile możemy
się nauczyć od tych mądrych, małych gnomów... czy raczej, jak brzmi ich poprawna nazwa,
gernumbli gardensi.
- Nasze też znają sporo niezłych przekleństw - powiedział Ron - ale chyba nauczyły się
ich od Freda i George’a.
Kiedy już prowadził grupę czarodziejów do namiotu, pojawiła się Luna.
- Cześć, Harry!
- Ee... nazywam się Barny - wyjąkał kompletnie zbity z tropu Harry.
- Och, imię też zmieniłeś?
- Skąd wiesz, że...
- No wiesz, po twojej minie!
Luna, podobnie jak jej ojciec, miała na sobie jaskrawożółtą szatę, do której pasował
wielki słonecznik wpięty we włosy. Kiedy już oczy przywykły do tej jaskrawości, ogólny
efekt był całkiem niezły. W każdym razie z jej uszu nie dyndały rzodkiewki.
Ksenofilius, pogrążony w rozmowie ze swym znajomym, nie usłyszał tej wymiany zdań
między Luną i Harrym. Pożegnał się ze znajomym i odwrócił do córki, która pokazała mu
palec i powiedziała:
- Zobacz, tatusiu... ugryzł mnie jeden z gnomów!
- Wspaniale! Ślina gnoma czyni prawdziwe cuda! - ucieszył się pan Lovegood, chwytając
palec Luny i przyglądając się krwawiącym rankom. - Luno, kochanie, gdybyś dziś poczuła, że
wzbiera w tobie jakiś talent... na przykład nieoczekiwana chęć zaśpiewania arii operowej albo
zadeklamowania poematu w języku wodników... nie duś tego w sobie! To może być dar
gernumbli!
Ron, który akurat ich mijał, wracając z namiotu, parsknął śmiechem.
- Ron może sobie kpić - powiedziała pogodnie Luna, kiedy Harry poprowadził ją i
Ksenofiliusa ku wyznaczonym im miejscom - ale ojciec przeprowadził gruntowne studia nad
magią gernumbli.
- Naprawdę? - zapytał z podziwem Harry, który już dawno postanowił nie dyskutować z
osobliwymi poglądami Luny i jej ojca. - Jesteś pewna, że nie trzeba tej ranki opatrzyć?
- Och, nie, nie trzeba! - odrzekła Luna, z wyraźną rozkoszą wysysając krew z palca i
mierząc Harry’ego spojrzeniem od stóp do głów. - Dobrze wyglądasz. Mówiłam tatusiowi, że
większość gości na pewno włoży wieczorowe szaty, ale on jest przekonany, że na weselu
powinno się mieć coś w kolorze słońca. To przynosi szczęście.

Kiedy oddaliła się za swoim ojcem, pojawił się znowu Ron, prowadząc pod rękę jakąś
starszą czarownicę. Zakrzywiony nos, czerwone obwódki wokół oczu i różowy kapelusz z
piór nadawały jej wygląd rozjuszonego flaminga.
- ...i masz o wiele za długie włosy, Ronaldzie, przez chwilę pomyliłam cię z Ginewrą. Na
brodę Merlina, co ten Ksenofilius Lovegood ma na sobie? Wygląda jak omlet. A ten to kto? warknęła na widok Harry’ego.
- Ee... to nasz kuzyn Barny, ciociu Muriel.
- Jeszcze jeden Weasley? Mnożycie się jak gnomy. A jest tutaj Harry Potter? Bardzo bym
chciała go poznać. Myślałam, że to twój przyjaciel, Ronaldzie, a może tylko się
przechwalałeś?
- Nie... nie mógł przybyć...
- Hmm... Wymówił się, co? A więc nie jest wcale taki głupi, na jakiego wygląda na tych
fotografiach w gazetach. Właśnie pouczyłam pannę młodą, jak się nosi mój diadem! krzyknęła w stronę Harry’ego. - Robota goblinów, jest w mojej rodzinie od wieków. To ładna
dziewczyna, ale jednak... Francuzka. No dobrze, znajdź mi jakieś dobre miejsce, Ronaldzie,
mam sto siedem lat i nogi odmawiają mi już posłuszeństwa.
Ron spojrzał na Harry’ego znacząco i oddalił się z ciotką Muriel, a do czasu, kiedy
ponownie się spotkali, Harry odprowadził już z tuzin gości. Prawie wszystkie miejsca były
zajęte i po raz pierwszy przed wejściem nie było kolejki oczekujących na wprowadzenie.
- Ta Muriel to prawdziwy koszmar - rzekł Ron, ocierając czoło rękawem. - Co roku
odwiedzała nas na Boże Narodzenie, aż się obraziła, bo Fred i George podczas obiadu
wsadzili jej pod krzesło łajnobombę. Tata wciąż powtarza, że powinna ich pominąć w
testamencie... tylko że oni mają to gdzieś, bo jak ten ich sklep będzie nadal tak prosperował,
to będą najbogatsi w całej rodzinie... O kurczę! - zawołał, szybko mrugając oczami, bo
zobaczył spieszącą ku nim Hermionę. - Wyglądasz ekstra!
- Zawsze ten ton zaskoczenia - powiedziała z przekąsem Hermiona, ale się uśmiechnęła.
Miała na sobie zwiewną suknię w kolorze bzu i pasujące do niej buty na wysokich obcasach,
a jej włosy lśniły w słońcu. - Twoja cioteczna babcia Muriel jest innego zdania, dopiero co
spotkałam ją na górze, kiedy dawała Fleur swój diadem. Powiedziała: „Och, czy to jest ta
mugolaczka?", a potem: „Ma fatalną postawę i za chude pęciny".
- Nie przejmuj się, ona jest opryskliwa wobec każdego.
- Mowa o Muriel? - zapytał George, wychodząc z namiotu razem z Fredem. - Zgadza się,
właśnie mi powiedziała, że mam koślawe uszy. Stara nietoperzyca. Ale szkoda, że nie ma już
z nami wuja Biliusa, na weselach zawsze wszystkich rozbawiał.

- Czy to ten, który zobaczył ponuraka i zmarł dwadzieścia cztery godziny później? zapytała Hermiona.
- Tak, to ten. Pod koniec życia trochę zdziwaczał.
- Ale zanim zbzikował, był duszą towarzystwa - powiedział Fred. - Wypijał butelkę
Ognistej Whisky, wbiegał na parkiet, podkasywał szatę i wyciągał bukiety kwiatów spod...
- Tak, tak, na pewno był czarujący - przerwała mu Hermiona, a Harry parsknął śmiechem.
- Z jakiegoś powodu nigdy się nie ożenił - powiedział Ron.
- Naprawdę zadziwiające - stwierdziła Hermiona.
Zaśmiewali się tak, że nie zauważyli przybycia spóźnionego gościa, ciemnowłosego
młodzieńca z długim, zakrzywionym nosem i gęstymi czarnymi brwiami. Dostrzegli go
dopiero wtedy, gdy stanął przed nimi, wyciągnął do Rona zaproszenie i powiedział, patrząc na
Hermionę:
- Wyglądasz czudownie!
- Wiktor! - krzyknęła i wypuściła z ręki swoją małą torebkę ozdobioną koralikami, która
upadła na ziemię z głuchym tąpnięciem, całkiem nie pasującym do jej rozmiarów.
Zarumieniona, schyliła się, by ją podnieść, po czym wyrzuciła z siebie: - Nie wiedziałam, że
będziesz... o Boże... jak się cieszę... co u ciebie słychać?
Uszy Rona zapłonęły purpurą. Przyjrzawszy się dokładnie zaproszeniu Wiktora, jakby
nie mógł uwierzyć, że jest autentyczne, powiedział przesadnie głośno:
- Skąd się tu wziąłeś?!
- Fleur mnie zaprosiła - odrzekł Wiktor Krum, unosząc brwi.
Harry, który nie miał powodu, by boczyć się na niego, uścisnął mu dłoń, a potem, czując,
że Krum nie powinien zbyt długo przebywać w towarzystwie Rona, zaproponował, że wskaże
mu miejsce.
- Twój przyjaciel nie ucieszył się na mój widok - zauważył Krum, kiedy weszli do
zatłoczonego już namiotu. - A może to twój krewny? - dodał, zerknąwszy na jego rude włosy.
- Kuzyn - mruknął Harry, ale Krum już go nie słuchał.
Jego pojawienie się wywołało ogólne poruszenie, zwłaszcza wśród kuzynek wił; był
przecież słynnym graczem w quidditcha. Podczas gdy ludzie wciąż wyciągali szyje, żeby go
lepiej zobaczyć, do Harry’ego podeszli spiesznym krokiem Ron, Hermiona i bliźniacy.
- Czas zająć miejsca - powiedział Fred - bo panna młoda zaraz na nas wpadnie.
Harry, Ron i Hermiona zajęli miejsca w drugim rzędzie, za Fredem i George’em.
Hermiona wciąż miała wypieki na twarzy, a uszy Rona też nie odzyskały jeszcze swojej
naturalnej barwy. Po jakimś czasie mruknął do Harry’ego:

- Widziałeś, jaką sobie wyhodował idiotyczną bródkę? Harry chrząknął wymijająco.
W namiocie wyczuwało się teraz atmosferę nerwowego oczekiwania; cichy szmer głosów
przerywały od czasu do czasu wybuchy zduszonego śmiechu. Po purpurowym dywanie
przeszli państwo Weasleyowie, uśmiechając się i machając do krewnych. Pani Weasley miała
na sobie nową szatę barwy ametystu i dopasowany do niej kapelusz.
Chwilę później u wejścia do namiotu stanęli Bill i Charlie, obaj w odświętnych szatach, z
białymi różami w butonierkach. Fred gwizdnął, na co kuzynki wile zareagowały głośnym
chichotem, a potem wszyscy ucichli, bo ze złotych balonów rozbrzmiała muzyka.
- Ooooch! - westchnęła głośno Hermiona, obracając się w kierunku wejścia.
Na widok pana Delacour i Fleur, kroczących powoli kobiercem między pierwszymi
rzędami krzeseł, przez namiot przebiegło głośne westchnienie. Panna młoda sunęła dostojnie,
jej ojciec podrygiwał żwawo, tryskając radością. Fleur była ubrana w prostą białą suknię i
zdawała się promieniować srebrnym blaskiem. Podczas gdy zazwyczaj blask jej piękności
wszystkich przyćmiewał, tego dnia każdy, na którego padł, stawał się piękniejszy. Ginny i
Gabrielle, obie w złotych sukniach, wyglądały jeszcze ładniej niż zwykle, a kiedy Fleur
doszła do Billa, nikt by nie poznał, że kiedykolwiek spotkał się on z Fenrirem Greybackiem.
- Panie i panowie - rozbrzmiał śpiewny głos, a Harry doznał lekkiego wstrząsu na widok
niskiego czarodzieja z kępką włosów na głowie: to on był mistrzem ceremonii na pogrzebie
Dumbledore’a, a teraz stał przed Billem i Fleur.
- Zebraliśmy się tutaj, by świętować zjednoczenie dwóch wiernych dusz...
- Tak, mój diadem godnie uświęca całą uroczystość - powiedziała ciotka Muriel
donośnym szeptem. - Ale muszę wyznać, że suknia Ginewry jest zbyt wydekoltowana.
Ginny rozejrzała się z uśmiechem, mrugnęła do Harry’ego, a potem szybko odwróciła z
powrotem twarz ku młodej parze. Myśli Harry’ego pomknęły w dal, ku popołudniom
spędzanym z Ginny w ustronnych zakątkach parku szkolnych błoni. Te chwile wydały mu się
tak odległe, tak świetliste, tak błogie, że aż trudno mu było uwierzyć, iż nie są tylko
wspomnieniem marzeń... jakby je wykradał z czyjegoś życia, ze zwykłego życia kogoś, kto
nie miał na czole blizny w kształcie błyskawicy...
- Williamie Arturze, czy chcesz poślubić Fleur Isabelle...
Pani Weasley i madame Delacour, siedzące w pierwszym rzędzie, łkały cicho w
koronkowe chusteczki. W głębi namiotu rozległy się odgłosy przypominające dźwięk
waltorni - to Hagrid wydmuchiwał sobie nos w jedną ze swoich olbrzymich chusteczek.
Hermiona odwróciła się i uśmiechnęła się do Harry’ego - ona też miała oczy pełne łez.
- ...a więc ogłaszam, że jesteście ze sobą złączeni na całe życie.

Mały czarodziej uniósł nad głowami Billa i Fleur różdżkę, z której wytrysnął deszcz
srebrnych gwiazdek, omotując ich świetlistymi spiralami. Wybuchły oklaski i radosne
okrzyki, a złote balony nad ich głowami pękły, uwalniając rój rozśpiewanych rajskich ptaków
i maleńkich złotych dzwoneczków.
- Panie i panowie! - zawołał mały czarodziej. - Proszę wszystkich o powstanie!
Kiedy wszyscy powstali (ciotka Muriel zaklęła głośno pod nosem), machnął różdżką.
Krzesła, na których siedzieli, uniosły się łagodnie w powietrze, a ściany namiotu nagle znikły,
tak że stali teraz pod baldachimem wspartym na złotych słupkach, a wokoło rozpościerał się
wspaniały widok na zalany słońcem ogród i zielone wzgórza poza nim. Teraz pośrodku
namiotu pojawiła się sadzawka płynnego złota, które po chwili zastygło, tworząc lśniący
parkiet, unoszące się w powietrzu krzesła podzieliły się na grupki wokół przykrytych białymi
obrusami stolików i razem z nimi spłynęły z powrotem na ziemię, a wystrojeni w złote
surduty członkowie kapeli ruszyli w stronę podium.
- Super - powiedział Ron, gdy ze wszystkich stron pojawili się kelnerzy; jedni nieśli
srebrne tace ze szklankami dyniowego soku, piwa kremowego i Ognistej Whisky, inni tace ze
stosami tarteletek i kanapek.
- Trzeba im złożyć gratulacje! - pisnęła Hermiona, wspinając się na palce, żeby zobaczyć,
gdzie znikli państwo młodzi otoczeni tłumem gości.
- Później to zrobimy - powiedział Ron, wzruszając ramionami, po czym zgarnął trzy
szklanki piwa kremowego z tacy przechodzącego kolo nich kelnera i wręczył jedną
Harry’emu. - Trzymaj, Hermiono... i zajmijmy sobie jakiś stolik... nieee, nie ten! Każdy, byle
nie blisko ciotki Muriel...
Poprowadził ich przez pusty parkiet, zerkając na prawo i na lewo: Harry był pewny, że
wypatruje Kruma. Kiedy znaleźli się po drugiej stronie parkietu, większość stolików była już
zajęta. Przy jednym siedziała samotnie Luna.
- Możemy się dosiąść? - zapytał Ron.
- Ależ oczywiście - odpowiedziała wyraźnie zadowolona. - Tatuś poszedł, żeby wręczyć
prezent Billowi i Fleur.
- A co to takiego? Może zapas tykwobulwy na całe życie?
Hermiona chciała go kopnąć pod stołem, ale trafiła w nogę Harry’ego. Łzy stanęły mu w
oczach i na dobre kilka chwil wyłączył się z konwersacji.
Kapela zaczęła grać. Wśród oklasków na parkiet wyszli najpierw Bill i Fleur, po chwili
pan Weasley z madame Delacour, a za nimi pani Weasley z ojcem Fleur.

- Podoba mi się ta piosenka - powiedziała Luna, kołysząc się w rytm walca, a po chwili
wstała i zeszła na parkiet, gdzie zaczęła się obracać w miejscu, wymachując rękami. Oczy
miała zamknięte.
- Jest niesamowita, co? - powiedział z podziwem Ron. - Zawsze cię czymś zaskoczy.
Ale w tej samej chwili uśmiech spełzł mu z twarzy, bo na wolne krzesło Luny opadł
Wiktor Krum. Hermiona zarumieniła się wdzięcznie, ale tym razem Krum nie przyszedł, by
prawić jej komplementy.
- A kto jest ten gość w żółtku? - zapytał z groźną miną.
- To Ksenofilius Lovegood, ojciec naszej przyjaciółki - odrzekł Ron wojowniczym tonem,
który miał wskazywać, że nie zamierza tolerować wyśmiewania się z Ksenofiliusa. - Choć,
zatańczymy - zwrócił się znienacka do Hermiony.
Widać było, że trochę ją zatkało, ale z uśmiechem wstała i po chwili znikli wśród
tańczących.
- Ech, to oni teraz razem? - zapytał Krum.
- Ee... tak jakby - odpowiedział Harry.
- A ty kto?
- Barny Weasley. Uścisnęli sobie ręce.
- Ty, Barny... ty dobrze znasz tego Lovegooda?
- Nie, dopiero dziś go poznałem. Dlaczego pytasz? Krum łypnął znad krawędzi szklanki
na Ksenofiliusa, który gawędził z kilkoma czarodziejami po drugiej stronie parkietu.
- Bo gdyby nie był gościem Fleur, to bym go zaraz wyzwał na pojedynek za to, że nosi
ten plugawy znak.
- Znak? - zdziwił się Harry, patrząc na Ksenofiliusa, na którego piersi połyskiwało
dziwne trójkątne oko. - Dlaczego? Co to za znak?
- Grindelwald. To znak Grindelwalda.
- Grindelwald... ten czarnoksiężnik, którego zwyciężył Dumbledore?
- Zgadza się.
Szczęki Kruma poruszały się, jakby żuł gumę.
- Grindelwald ubił wielu ludzi - powiedział. - Na przykład mojego dziadka. Oczywiście
tutaj, w waszym kraju, on nigdy nie był potężny, bał się Dumbledore’a, no i słusznie, bo w
końcu został przez niego pokonany. Ale ten znak... - wskazał palcem na Ksenofiliusa - to jego
symbol, ja go od razu poznał, bo Grindelwald wydrapał go na ścianie w Durmstrangu, kiedy
był uczniem. Nie brakło kretynów, co malowali sobie ten znak na książkach i ubraniach, żeby

szokować innych, żeby robić wrażenie... no i robili wrażenie, aż ci, którym Grindelwald ubił
krewnych, dali im nauczkę.
Zaczął wyłamywać sobie palce ze złowieszczym trzaskiem, wciąż łypiąc spode łba na
Ksenofiliusa. Harry był kompletnie skonsternowany. Nie mógł uwierzyć, że ojciec Luny jest
zwolennikiem czarnej magii, no i nikt inny jakoś nie zwrócił uwagi na ten trójkątny symbol,
przypominający runiczny znak.
- Jesteś pewny... całkiem pewny, że to znak Grindelwalda?
- Nie mylę się - odrzekł chłodno Krum. - Ja go widywał przez kilka lat, ja go dobrze
znam.
- No wiesz, istnieje możliwość, że Ksenofilius nie wie, co ten symbol oznacza. Ci
Lovegoodowie są trochę... dziwni. Może gdzieś go znalazł i pomyślał, że to przekrój głowy
chrapaka krętorogiego albo coś w tym rodzaju.
- Przekrój czego?
- No... nie znam się na chrapakach, ale wiem, że on i jego córka wyruszają latem na ich
poszukiwanie...
Nagle poczuł, że jego wyjaśnienia jeszcze bardziej pogrążają Lovegooda i jego córkę.
- To ona - dodał, wskazując na Lunę, która wciąż tańczyła samotnie, wymachując rękami
wokół głowy, jakby się opędzała od roju muszek.
- Dlaczego ona tak robi? - zapytał Krum.
- Pewnie próbuje pozbyć się gnębiwtryska... Krum zrobił taką minę, jakby się
zastanawiał, czy Harry nie kpi sobie z niego. Wyciągnął zza pazuchy różdżkę i stuknął nią
groźnie w swoje udo; z końca różdżki trysnęły iskry.
- Gregorowicz! - powiedział głośno Harry.
Krum drgnął, zaskoczony, ale Harry był zbyt podniecony, żeby się nim przejmować: na
widok jego różdżki przypomniał sobie, jak badał ją Ollivander przed Turniejem
Trójmagicznym.
- Co z nim? - zapytał podejrzliwie Krum.
- To wytwórca różdżek!
- No wiem.
- To jego różdżka! Właśnie dlatego pomyślałem... quidditch...
Krum patrzył na niego coraz bardziej podejrzliwie.
- A ty skąd wiesz, że ja mam różdżkę od Gregorowicza?
- No bo... bo chyba gdzieś o tym czytałem... w jakimś... czasopiśmie dla fanów - zełgał
gorączkowo, a twarz Kruma złagodniała.

- Ja jakoś zapomniał, żebym mówił coś fanom o mojej różdżce...
- Więc... ee... co się teraz dzieje z Gregorowiczem? - zapytał szybko Harry.
- On przeszedł na emeryturę dobre kilka lat temu. Ja był jeden z ostatnich, którzy kupili
od niego różdżkę. Są najlepsze... ale oczywiście wiem, że wy, Brytyjczycy, macie największe
zaufanie do Ollivandera.
Harry zamilkł. Udawał, że podobnie jak Krum przygląda się tańczącym, ale myślał
gorączkowo. A więc Voldemort poszukuje jakiegoś cenionego wytwórcy różdżek... Nie
musiał długo się zastanawiać dlaczego: na pewno chodziło o to, co zrobiła różdżka Harry’ego
tamtej nocy, kiedy Voldemort ścigał go nad ziemią. Ostrokrzew i piórko feniksa pokonały
pożyczoną różdżkę... Ollivander tego nie przewidział. Gregorowicz okaże się lepszy? Czyżby
naprawdę lepiej znał się na swoim fachu od Ollivandera, czyżby znał takie tajemnice różdżek,
jakich nie znał Ollivander?
- O, to jest ładna dziewczyna - powiedział Krum, a Harry otrząsnął się ze swoich myśli.
Krum pokazywał na Ginny, która przed chwilą zbliżyła się do Luny i teraz tańczyła razem z
nią. - Też twoja krewna?
- Tak - odrzekł Harry, nagle poirytowany. - Już z kimś chodzi. Z takim wielkim osiłkiem.
Okropnie o nią zazdrosny. Wszyscy go się boją.
Krum odchrząknął, wypił jednym haustem zawartość swojego pucharu i wstał.
- No i co z tego - powiedział - że jestem znany na całym świecie zawodnik quidditcha,
jak wszystkie ładne dziewczyny są już zajęte?
I odszedł. Harry wziął sobie kanapkę z tacy przechodzącego obok kelnera i ruszył wokół
zatłoczonego parkietu. Chciał odnaleźć Rona, żeby mu powiedzieć o Gregorowiczu, ale Ron
tańczył właśnie z Hermiona na środku parkietu, więc Harry oparł się o jeden ze złotych
słupków i obserwował Ginny, która tańczyła teraz z przyjacielem Freda i George’a, Lee
Jordanem. Starał się nie żałować obietnicy danej Ronowi.
Po raz pierwszy był na weselu, więc nie potrafi! ocenić, czy wesela czarodziejów różnią
się od mugolskich, choć był pewny, że na żadnym z tych ostatnich nie wniesiono by
weselnego tortu przystrojonego parą lukrowych feniksów, które odfrunęły, gdy tort
pokrojono, a w powietrzu nie unosiłyby się butelki szampana. Zmierzch zapadał, ćmy już
krążyły wokół złotych lampionów unoszących się ponad głowami gości, a wesoła zabawa
zaczęła się zamieniać w hulankę. Fred i George już dawno znikli w ciemnościach razem z
parą kuzynek Fleur; Charlie, Hagrid i jakiś przysadzisty czarodziej w fioletowym kapeluszu
śpiewali w kącie pieśń o mężnym Odonie.

Przeciskając się przez tłum po ucieczce przed nieźle już wstawionym wujem Rona, który
zastanawiał się głośno, czy Barny jest, czy nie jest jego synem, Harry natknął się na jakiegoś
starego czarodzieja siedzącego samotnie przy stoliku. Spod zjedzonego przez mole fezu
wypływał obłok puszystych białych włosów, przywodzących na myśl przejrzały dmuchawiec.
Harry’emu wydał się skądś znajomy; kiedy wysilił mózg, zdał sobie sprawę, że to Elfias
Doge, członek Zakonu Feniksa, autor wspomnienia o Albusie Dumbledorze.
- Mogę się przysiąść?
- Oczywiście, oczywiście - odrzekł Doge wysokim, lekko chrypliwym głosem.
Harry pochylił się ku niemu.
- Panie Doge, jestem Harry Potter.
Doge wzdrygnął się i ze świstem wciągnął powietrze do płuc.
- Drogi chłopcze! Artur mi mówił, że tu jesteś, w przebraniu... tak się cieszę, to dla mnie
wielki zaszczyt!
Napełnił pusty puchar szampanem i podał Harry’emu.
- Chciałem do ciebie napisać... - wyszeptał - po tym, jak Dumbledore... to był dla mnie
straszny wstrząs... I na pewno dla ciebie też...
Jego maleńkie oczy wypełniły się łzami.
- Czytałem pana wspomnienie w „Proroku Codziennym". Nie wiedziałem, że pan tak
dobrze znał profesora Dumbledore’a.
- Tak dobrze jak nikt - powiedział Doge, osuszając sobie oczy serwetką. - A z
pewnością znałem go najdłużej, jeśli nie liczyć Aberfortha... ale jego ludzie nigdy nie biorą
pod uwagę.
- A jeśli już mowa o „Proroku Codziennym"... nie wiem, czy pan widział, panie Doge...
- Och, mów mi Elfias, drogi chłopcze!
- No więc, Elfiasie, czy czytałeś może wywiad z Ritą Skeeter na temat Dumbledore’a?
Na twarzy Doge’a pojawiły się czerwone plamy.
- O tak, Harry, czytałem! Ta kobieta... choć powinno się raczej nazywać ją hieną... tak
mnie męczyła, że w końcu zgodziłem się na rozmowę. Wstyd mi przyznać, ale zrugałem ją
ostro, nazwałem starą wiedźmą wtykającą haczykowaty nos w nie swoje sprawy, no i sam już
wiesz, czym to się skończyło: zasugerowała, że jestem pomylony.
- No tak, ale w tym wywiadzie Rita Skeeter powiedziała, że profesor Dumbledore
uprawiał czarną magię, kiedy był młody.
- Nie wierz w ani jedno jej słowo! W ani jedno słowo, Harry! Nie pozwól, by zbrukała
twoją pamięć o Albusie!

Harry spojrzał w zaczerwienioną, zbolałą twarz starca. Doge wcale go nie pocieszył,
raczej rozczarował. Czyżby naprawdę uważał, że to takie łatwe? Ze wystarczy po prostu nie
wierzyć? Czy nie rozumie, że on, Harry, musi mieć pewność, musi wiedzieć wszystko}
Doge jakby wyczuł jego myśli, bo powiedział:
- Harry, Rita Skeeter to okropna...
Ale nie dokończył, bo przerwał mu skrzekliwy rechot:
- Rita Skeeter? Och, ja ją uwielbiam, zawsze ją czytam!
Obaj podnieśli głowy i zobaczyli ciotkę Muriel z kielichem szampana w dłoni; pióra na
jej kapeluszu falowały nerwowo.
- A teraz napisała książkę o Dumbledorze!
- Witaj, Muriel - powiedział Doge. - Tak, właśnie rozmawialiśmy...
- Ej, ty! Oddaj mi swoje krzesło, ja mam sto siedem lat! Jeszcze jeden rudowłosy kuzyn
Weasleyów zerwał się, przerażony, z krzesła, a ciotka Muriel złapała je, z zaskakującą siłą
okręciła w miejscu i usiadła między Doge’em i Harrym.
- A, to znowu ty, Barry, czy jak ci tam na imię - powiedziała do Harry’ego. - No więc co
tam mówiliście o Ricie Skeeter, Elfiasie? Wiesz, że napisała biografię Dumbledore’a? Nie
mogę się doczekać, muszę pamiętać, żeby złożyć zamówienie w Esach i Floresach!
Doge zesztywniał i spoważniał, ale ciotka Muriel osuszyła swój kielich i pstryknęła
kościstymi palcami na przechodzącego kelnera, aby podał jej następny. Łyknęła zdrowo,
beknęła i powiedziała:
- No i co tak was zatkało jak parę wypchanych żab?! O Albusie, zanim stał się tak
szacowną i nieskalaną personą, krążyły bardzo dziwne plotki!
- Wyssane z palca - warknął Doge, znowu czerwieniejąc ze złości.
- Spodziewałam się, że będziesz go bronił - zagdakała ciotka Muriel. - Całkiem zręcznie
prześliznąłeś się nad śmierdzącymi plamami jego życiorysu w swoim wspomnieniu!
- Przykro mi, że tak myślisz - powiedział chłodno Doge. - Zapewniam cię, że pisałem ze
szczerego serca.
- No tak, wszyscy wiedzą, że padałeś plackiem przed Dumbledore’em. I założę się, że
nadal będziesz go uważał za świętego, nawet jak wyjdzie na jaw, że wykończył swoją siostrę
charłaczkę!
- MURIEL! - zawołał Doge.
Harry poczuł w piersiach chłód, który nie miał niczego wspólnego z zamrożonym
szampanem.

- Co pani ma na myśli? - zapytał. - Kto powiedział, że jego siostra była charłakiem?
Myślałem, że była chora.
- A więc źle myślałeś, Barry! - zaskrzeczała ciotka Muriel z zadowoloną miną. - No tak,
ale niby skąd ty możesz o tym wszystkim wiedzieć! To było tak dawno, ciebie jeszcze na
świecie nie było, mój drogi, a prawda jest taka, że nawet ci z nas, którzy wówczas żyli, nie
wiedzą dokładnie, co się wydarzyło. I właśnie dlatego nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć,
co ta Skeeter wyniuchała! Dumbledore jakoś nie raczył wspominać o swojej siostrze!
- To nieprawda! - zachrypiał Doge. - Absolutne bzdury!
- Nigdy mi nie powiedział, że jego siostra była charłaczką - powiedział bez zastanowienia
Harry, wciąż czując chłód w piersiach.
- Tobie? A niby dlaczego, u diabła, miałby z tobą o tym rozmawiać? - zaskrzeczała ciotka
Muriel, chwiejąc się lekko na krześle, kiedy próbowała skupić wzrok na Harrym.
- Powód, dla którego Albus nigdy nie mówił o Arianie - zaczął Elfias głosem lekko
drżącym od emocji - jest, jak sądzę, całkiem jasny. Jej śmierć była dla niego bardzo bolesnym
ciosem...
- A dlaczego nikt nigdy jej nie widział, Elfiasie? Dlaczego większość z nas w ogóle nie
wiedziała o jej istnieniu, zanim jej nie wyniesiono w trumnie z jego domu i nie wyprawiono
pogrzebu? Gdzie był twój świątobliwy Albus, kiedy Ariana siedziała zamknięta w piwnicy?
W Hogwarcie świecił przykładem, a nie obchodziło go, co się dzieje w jego własnym domu!
- Co pani ma na myśli, mówiąc „zamknięta w piwnicy"? - zapytał Harry. - Co to znaczy?
Doge milczał, wyraźnie przybity, a ciotka Muriel znowu zagdakała, zwracając się do
Harry’ego:
- Matka Dumbledore’a była okropną kobietą. Po prostu przerażającą! Urodziła się w
mugolskiej rodzinie... chociaż słyszałam, że się do tego nie przyznawała...
- Nigdy niczego nie udawała! Kendra była wspaniałą kobietą - wyszeptał Doge, ale
ciotka Muriel puściła to mimo uszu.
- Zawsze zadzierała nosa i okropnie się panoszyła! Umarłaby ze wstydu, gdyby się
dowiedziano, że urodziła charłaka!
- Ariana nie była charłakiem! - zachrypiał Doge.
- To ty tak mówisz, Elfiasie, ale wyjaśnij mi z łaski swojej, dlaczego nie uczęszczała do
Hogwartu! - Znowu zwróciła się do Harry’ego: - Za naszych czasów o charłakach często się
w ogóle nie mówiło. Wyciszano sprawę. Ale żeby więzić małą dziewczynkę w domu i
udawać, że nie istnieje...

- To kompletne bzdury, niczego takiego nie było! - oburzył się Doge, ale ciotka Muriel w
ogóle nie zwracała na niego uwagi.
- Charłaków posyłano zwykle do mugolskich szkół i zachęcano, by się wtopili w
społeczność mugoli... To chyba o wiele lepsze niż szukanie dla nich miejsca w świecie
czarodziejów, gdzie zawsze będą obywatelami drugiej klasy, ale oczywiście Kendra
Dumbledore nie mogła pozwolić, by jej córka uczęszczała do mugolskiej szkoły...
- Ariana była bardzo delikatnym, słabym dzieckiem! - jęknął Doge. - Z takim zdrowiem
nie można jej było pozwolić...
- Pozwolić opuścić dom, tak? - zaskrzeczała ciotka Muriel. - A jednak nigdy jej nie
zabrali do Świętego Munga i nigdy nie wezwano żadnego uzdrowiciela, żeby ją zbadał!
- No wiesz, Muriel, a skąd ty możesz wiedzieć...
- Więc pragnę cię poinformować, Elfiasie, że mój kuzyn Lancelot był w owym czasie
uzdrowicielem w Szpitalu Świętego Munga i powiedział w największym zaufaniu mojej
rodzinie, że Ariany nigdy tam nie było. I uznał to za bardzo podejrzane!
Elfias Doge wyglądał tak, jakby za chwilę miał zalać się łzami. Ciotka Muriel, która
najwyraźniej była bardzo z siebie zadowolona, strzeliła palcami, by podano jej więcej
szampana. Otępiały Harry wspominał w duchu, jak kiedyś wujostwo Dursleyowie zamykali
go w swoim domu, dbając, by nikt go nie oglądał, a jego zbrodnia polegała na tym, że był
czarodziejem. Czy to możliwe, żeby siostrę Dumbledore’a spotkał ten sam los, z tą tylko
różnicą, że ją więziono za brak czarodziejskiej mocy? I czy Dumbledore naprawdę pozostawił
ją na pastwę takiego losu, kiedy sam przeniósł się do Hogwartu, by zabłysnąć talentami i
mądrością?
- No więc gdyby Kendra nie umarła pierwsza - ciągnęła Muriel - tobym mogła się
założyć, że to ona wykończyła Arianę...
- Jak możesz, Muriel! - jęknął Doge. - Matka zabijająca własną córkę? Zastanów się, co
ty wygadujesz!
- A dlaczego nie, skoro mówimy o matce, która swoją córkę więziła przez całe lata? Ale,
jak powiedziałam, to można wykluczyć, bo Kendra umarła przed Arianą... na co, tego nikt do
końca nie wie...
- No tak, na pewno Ariana ją zamordowała - wtrącił Doge, mężnie siląc się na kpinę. Dlaczego nie?
- Taak... Ariana mogła w rozpaczy zabić Kendrę, walcząc o wolność - powiedziała
powoli ciotka Muriel, jakby się zastanawiała nad taką możliwością. - Ale wysil mózgownicę,
Elfiasie! Byłeś na pogrzebie Ariany, prawda?

- Tak, byłem - odrzekł Doge przez rozdygotane wargi. - I nie pamiętam bardziej
przygnębiającego pogrzebu. Albus był kompletnie załamany...
- Mówisz o jego sercu, tak? Bo ja o jego nosie. Nie pamiętasz, że na tym pogrzebie
Aberforth złamał Albusowi nos?
Doge, już przedtem zrozpaczony i przybity, teraz wzdrygnął się, jakby Muriel dźgnęła go
nożem. Zacmokała głośno i znowu łyknęła szampana, który pociekł jej po brodzie.
- A skąd ty... - wychrypiał Doge.
- Moja matka przyjaźniła się ze starą Bathildą Bagshot. Bathilda opisała jej to wszystko
dokładnie, a ja podsłuchiwałam pod drzwiami. Awantura nad trumną! Podobno Aberforth
wykrzykiwał, że to przez Albusa Ariana straciła życie, a potem rąbnął go pięścią w twarz.
Według Bathildy Albus wcale się nie bronił, co już samo w sobie jest dość dziwne, przecież
mógł pokonać Aberfortha z rękami związanymi na plecach.
Znowu łyknęła szampana. Wspominanie tych dawnych skandali wyraźnie sprawiało jej
wielką uciechę. Harry nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć: chciał poznać prawdę, a
tymczasem Doge potrafił się zdobyć tylko na powtarzanie, że Ariana była chora. Harry nie
mógł uwierzyć, że Dumbledore pozwoliłby na takie okrucieństwo w swoim domu, gdyby o
nim wiedział, ale nie mógł się oprzeć wrażeniu, że w całej tej historii jest coś dziwnego.
- I powiem ci coś jeszcze - zaskrzeczała Muriel i głośno czknęła. - Myślę, że Bathilda
wypaplała to wszystko Ricie Skeeter. Te aluzje w jej wywiadzie o ważnym źródle, do którego
dotarła... to by do Bathildy pasowało, przecież ona wiedziała wszystko o aferze z Arianą!
- Bathilda nigdy by nie rozmawiała z Ritą Skeeter! - wyszeptał Doge.
- Bathilda Bagshot? - zapytał Harry. - Autorka Dziejów magii?
To imię i nazwisko widniało na okładce jednego z podręczników szkolnych, chociaż
akurat do tego Harry rzadko zaglądał.
- Tak - powiedział Doge, chwytając się pytania Harry’ego jak tonący koła ratunkowego. Wybitna znawczyni historii świata czarodziejów i stara przyjaciółka Albusa.
- Słyszałam, że ostatnio całkiem zdziecinniała - zagdakała ciotka Muriel z wyraźną
satysfakcją.
- Jeśli tak, to Skeeter tym bardziej zasługuje na potępienie, czerpiąc informacje z tak
niewiarygodnego źródła - powiedział Doge.
- Och, są przecież sposoby, żeby przywrócić komuś pamięć, i jestem pewna, że Rita
Skeeter dobrze je zna. Ale nawet gdyby Bathilda była kompletnie stuknięta, to na pewno ma
wciąż jakieś stare fotografie, może nawet listy. Znała Dumbledore’ów od lat... warto było ją
odwiedzić w Dolinie Godryka.

Harry zakrztusił się piwem kremowym, które właśnie pił. Rozkaszlał się, spojrzał na
ciotkę Muriel załzawionymi oczami, a Doge uderzył go parę razy w plecy. Gdy tylko
odzyskał mowę, zapytał:
- Bathilda Bagshot mieszka w Dolinie Godryka?
- Och tak, od zawsze! Dumbledore’owie przenieśli się tam po tym, jak uwięziono
Persiwala, a ona mieszkała w sąsiedztwie.
- Dumbledore’owie mieszkali w Dolinie Godryka?
- Tak, Barry, przecież dopiero co mówiłam - odpowiedziała cierpko ciotka Muriel.
Harry poczuł pustkę w głowie. Przez całe sześć lat Dumbledore nigdy mu nie wspomniał,
że obaj mieszkali i stracili najbliższych w Dolinie Godryka. Dlaczego? Czy Lily i James
zostali pochowani w pobliżu matki i siostry Dumbledore’a? Czy Dumbledore odwiedzał ich
groby? Może mijał wtedy groby Lily i Jamesa? I nigdy o tym Harry’emu nie powiedział...
nigdy nie raczył o tym wspomnieć...
Dlaczego było to takie ważne, nie potrafił nawet sobie samemu wyjaśnić, ale poczuł się
tak, jakby Dumbledore nie tyle tę sprawę przemilczał, ile go po prostu okłamał. Patrzył przed
siebie, nie widząc, co się wokół niego dzieje, i nie zauważył wyłaniającej się z tłumu gości
Hermiony, dopóki nie odsunęła stojącego obok niego krzesła.
- Już nie mam siły tańczyć - wydyszała, ściągając jeden z pantofelków i rozcierając stopę.
- Ron poszedł po piwo. Wiesz, to trochę dziwne, ale przed chwilą widziałam, jak Wiktor
odchodzi od ojca Luny w stanie silnego wzburzenia, wygląda na to, że się pokłócili... Ściszyła głos, przyglądając mu się z niepokojem. - Harry, źle się czujesz?
Harry nie miał pojęcia, od czego zacząć, ale w tym momencie wydarzyło się coś
niespodziewanego. Przez baldachim nad parkietem spadło coś dużego i srebrnego. Pośród
tańczących wylądował z wdziękiem lśniący ryś. Wszyscy obrócili w jego kierunku głowy, a
najbliższe pary zamarły w pół kroku. A potem patronus otworzył usta i przemówił donośnym,
głębokim głosem Kingsleya Shacklebolta:
- Ministerstwo padło. Scrimgeour nie żyje. Nadchodzą.

ROZDZIAŁ

DZIEWIĄTY

Kryjówka
Wszystko jakby się zamazało i spowolniało. Harry i Hermiona zerwali się na równe nogi
i wyciągnęli różdżki. Wielu gości dopiero teraz zdało sobie sprawę, że dzieje się coś
dziwnego, wciąż patrząc w kierunku, gdzie przed chwilą zniknął srebrny kot. Od miejsca, w
którym wylądował patronus, cisza rozchodziła się jak kręgi zimnej wody. A potem ktoś
krzyknął.
Harry i Hermiona rzucili się między przerażonych ludzi, rozbiegających się we wszystkie
strony, wielu deportowało się pospiesznie. Ochronne zaklęcia otaczające Norę straciły moc.
- Ron! - zawołała Hermiona. - Ron, gdzie jesteś?!
Przepychając się przez ogarnięty paniką tłum, Harry dostrzegł tu i ówdzie zamaskowane
postacie w czarnych pelerynach, a potem zobaczył Lupina i Tonks: oboje z uniesionymi
różdżkami krzyczeli: „Protego!"‘, a ten okrzyk natychmiast potoczył się echem wśród
uciekających.
- Ron! Ron! - wołała z rozpaczą Hermiona. Przerażeni goście wpadali na nich i potrącali.
Harry złapał Hermionę za rękę w obawie, że ich rozdzielą. Nad ich głowami przemknął ze
świstem świetlisty grot - nie wiedział, czy to czyjeś zaklęcie obronne, czy atak...
Nagle wpadli na Rona. Chwycił drugą rękę Hermiony, a Harry poczuł, że wraz z nią
obraca się szybko w miejscu, wszystko znikło i ucichło, naparła na niego ciemność, czuł tylko
rękę Hermiony, mknąc przez przestrzeń i czas, oddalając się od Nory, od śmierciożerców,
może od samego Voldemorta...
- Gdzie jesteśmy? - usłyszał głos Rona. Otworzył oczy. Przez chwilę myślał, że nadal są
w Norze, bo otaczali ich ludzie.
- Tottenham Court Road - wydyszała Hermiona.
- Idźmy, po prostu idźmy, musimy znaleźć jakieś miejsce, żebyście mogli się przebrać.
Ruszyli szybkim krokiem szeroką, ciemną ulicą, wzdłuż pozamykanych sklepów, mijając
grupki zabawowiczów. Na czarnym niebie mrugały gwiazdy. Minął ich piętrowy autobus, z

którego okien wytrzeszczyli na nich oczy jacyś podochoceni bywalcy pubów: Harry i Ron
wciąż mieli na sobie odświętne szaty czarodziejów.
- Hermiono, nie mamy w co się przebrać - odezwał się Ron, kiedy jakaś młoda kobieta
zachichotała głośno na jego widok.
- Och, dlaczego nie mam przy sobie peleryny-niewidki! - jęknął Harry, przeklinając w
duchu własną głupotę.
- Przez cały rok miałem ją pod ręką, a...
- Nie martw się, wzięłam ją, mam też ubrania dla was obu - powiedziała Hermiona. Starajcie się po prostu zachowywać naturalnie... O, tu będzie dobrze.
Skręciła w boczną ulicę, a potem w jakąś zacienioną alejkę.
- Mówiłaś, że zabrałaś pelerynę-niewidkę i ubrania, ale... - powiedział Harry, marszcząc
czoło, bo Hermiona miała tylko małą torebkę ozdobioną koralikami, w której teraz grzebała.
- Tak, mam je tutaj - odrzekła Hermiona i ku najwyższemu zdumieniu Harry’ego i Rona
wyciągnęła z torebki dżinsy, bluzę, parę kasztanowobrązowych skarpetek i pelerynęniewidkę.
- Jak, do jasnej anielki...
- Niewykrywalne zaklęcie zmniejszająco-zwiększające. Nie jest łatwe, ale chyba mi się
udało, w każdym razie jakoś upchałam tu wszystko, czego potrzebujemy. - Potrząsnęła lekko
torebką, w której coś ciężko zagrzechotało. - O kurczę, to chyba książki - powiedziała,
zaglądając do środka - a poukładałam je tematycznie... no dobrze... Harry, lepiej załóż
pelerynę-niewidkę, a ty, Ron, szybko się przebierz...
- Kiedy to wszystko zrobiłaś? - zapytał Harry, gdy Ron ściągał szatę.
- Mówiłam ci w Norze, że od paru dni byłam już spakowana, na wypadek, gdybyśmy
musieli szybko się ewakuować. A dziś rano, kiedy się zmieniłeś, zapakowałam twój plecak i
wcisnęłam go tutaj... Po prostu miałam przeczucie...
- Jesteś niesamowita - rzekł Ron, wręczając jej swoje pozwijane byle jak szaty.
- Dziękuję - odpowiedziała z uśmiechem i wcisnęła je do maleńkiej torebki. - Harry,
wskakuj pod pelerynę!
Harry narzucił na ramiona pelerynę-niewidkę i nasunął ją na głowę, znikając im z oczu.
Dopiero teraz zaczynało do niego docierać, co się wydarzyło.
- A cała reszta... ci wszyscy goście weselni...
- Teraz nie możemy się tym martwić - szepnęła Hermiona. - To po ciebie przyszli, Harry,
więc gdybyśmy tam wrócili, narazilibyśmy wszystkich jeszcze bardziej.

- Ona ma rację - odezwał się Ron, który chyba wyczuł, że Harry zamierza się z Hermiona
kłócić, choć nie widział jego twarzy. - Tam był prawie cały Zakon, dadzą sobie radę.
Harry pokiwał głową, ale przypomniał sobie, że go nie widzą, więc powiedział:
- Mam nadzieję.
Pomyślał jednak o Ginny i ze strachu zapiekło go w żołądku.
- Chodźcie, chyba powinniśmy się stąd ruszyć - powiedziała Hermiona.
Wrócili na główną ulicę, gdzie po drugiej stronie grupa mężczyzn śpiewała głośno,
machając do nich rękami.
- Tak z czystej ciekawości: dlaczego właśnie Tottenham Court Road? - zapytał Ron.
- Nie mam pojęcia, po prostu akurat to mi wpadło do głowy, ale jestem pewna, że w
mugolskim świecie będziemy bezpieczniejsi... tutaj nie będą nas szukać.
- To prawda - zgodził się Ron, rozglądając się wokoło - ale czy nie czujesz się tutaj
trochę... no wiesz... na widoku?
- A masz lepsze propozycje? - zapytała Hermiona i wzdrygnęła się z odrazą, kiedy
mężczyźni po drugiej stronie ulicy zaczęli gwizdać na jej widok. - Przecież chyba nie
mogliśmy zarezerwować miejsc w Dziurawym Kotle, prawda? Grimmauld Place odpada,
skoro Snape może tam wejść... Można by spróbować ukryć się w domu moich rodziców, ale
boję się, że mogliby nas tam szukać... Och, czy oni nie mogą się przymknąć?!
- Ej, laleczko! - wrzasnął najbardziej pijany z mężczyzn po drugiej stronie ulicy. Postawić ci drinka? Zostaw tego rudzielca i chodź z nami! Chlapniemy sobie i będzie git!
- Usiądźmy gdzieś - powiedziała szybko Hermiona, bo Ron już otworzył usta, żeby coś
odkrzyknąć. - Patrzcie, tu będzie dobrze!
Była to jakaś obskurna nocna kafejka. Na pokrytych laminatem stolikach połyskiwały
plamy tłuszczu, ale przynajmniej nie było tu nikogo. Harry pierwszy wsunął się do jednego z
boksów, Ron usiadł obok niego, a Hermiona naprzeciwko, co nie bardzo jej odpowiadało, bo
siedziała plecami do wyjścia: wciąż zerkała przez ramię, jakby miała nerwowy tik. Harry też
nie czuł się dobrze, siedząc w jednym miejscu: kiedy szli, mógł mieć chociaż złudzenie, że
zmierzają do jakiegoś celu. Czuł, że mija działanie eliksiru wielosokowego, bo odzyskał już
swoje normalne ręce. Wyciągnął z kieszeni okulary i założył je.
- Wiecie co? - odezwał się po minucie lub dwóch Ron. - Jesteśmy niedaleko Dziurawego
Kotła, to przecież na Charing Cross...
- Ron, nie możemy! - powiedziała natychmiast Hermiona.
- Nie musimy się tam zatrzymywać, po prostu zobaczymy, co się dzieje!

- Wiemy, co się dzieje! Voldemort opanował ministerstwo, czego jeszcze chcesz się
dowiedzieć?
- No dobra, dobra, to był tylko taki pomysł! Zamilkli. Wszyscy troje byli
podenerwowani. Podeszła żująca gumę kelnerka i Hermiona zamówiła dwa cappuccino;
Harry był niewidzialny, więc byłoby trochę dziwne, gdyby zamówiła trzy. Weszło dwóch
krzepkich robotników, którzy wcisnęli się do sąsiedniego boksu. Hermiona odezwała się
szeptem:
- Powinniśmy znaleźć jakieś spokojne miejsce, żeby się deportować gdzieś poza miasto,
a jak już tam będziemy, możemy wysłać wiadomość do Zakonu.
- A więc potrafisz wyczarować takiego mówiącego patronusa? - zapytał Ron.
- Chyba tak, w końcu ćwiczyłam.
- No, mam tylko nadzieję, że to im nie zaszkodzi, chociaż mogli już ich aresztować powiedział Ron. - O Boże, to jest okropne! - dodał, przełknąwszy łyk pienistej, szarawej
kawy.
Kelnerka to dosłyszała. Obrzuciła Rona pogardliwym spojrzeniem i podeszła do nowo
przybyłych klientów. Wyższy z nich, potężnie zbudowany blondyn, machnął jednak ręką,
żeby sobie poszła. Kelnerka wytrzeszczyła oczy, oburzona.
- No to chodźmy stąd, nie zamierzam pić tego świństwa - powiedział Ron. - Hermiono,
masz mugolskie pieniądze, żeby zapłacić?
- Tak, wyjęłam wszystkie swoje oszczędności ze spółdzielni mieszkaniowej, zanim
przybyłam do Nory. Założę się, że drobne są na samym dnie - dodała, sięgając po torebkę.
Dwóch robotników wykonało identyczny ruch i Harry instynktownie zrobił to samo:
wszyscy trzej wyciągnęli różdżki. Ron, do którego dopiero po paru sekundach dotarło, co się
dzieje, błyskawicznie przechylił się przez stół i pchnął Hermionę w bok na ławkę. Zaklęcia
śmierciożerców potrzaskały kafelki na ścianie w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą była
głowa Rona. Harry, nadal niewidzialny, ryknął:
- Drętwota!
Strumień czerwonego światła ugodził w twarz wielkiego blondyna, który osunął się na
bok, tracąc świadomość. Jego towarzysz, nie wiedząc, kto rzucił zaklęcie, wycelował różdżką
w Rona. Błysnęło i lśniące czarne liny omotały go od głowy po stopy... Kelnerka wrzasnęła i
rzuciła się do drzwi... Harry strzelił jeszcze jednym oszałamiaczem w śmierciożercę, który
zaatakował Rona, ale nie trafił... zaklęcie odbiło się rykoszetem od okna i ugodziło kelnerkę,
która upadła tuż przed drzwiami.

- Expulso! - zawył śmierciożerca, a stolik, za którym stal Harry, wyleciał w powietrze;
siła eksplozji odrzuciła go na ścianę i poczuł, że różdżka wypada mu z ręki, a pelerynaniewidka zsuwa się z ramion.
- Petrificas totalus! - krzyknęła z ukrycia Hermiona i śmierciożerca runął twarzą naprzód,
roztrzaskując filiżanki z cappuccino i cały stolik.
Wyczołgała się spod ławki i wytrząsnęła z włosów kawałki szkła, cała rozdygotana.
- D-diffindo - wyjąkała, celując różdżką w Rona, który wrzasnął z bólu, gdy zaklęcie
rozdarło mu dżinsy na kolanie i głęboko rozcięło nogę. - Och, przepraszam, Ron, ręka mi
zadrżała! Diffindo!
Pocięte na kawałki liny opadły. Ron podniósł się, wymachując rękami, by odzyskać w
nich czucie. Harry podniósł różdżkę i przełazi przez szczątki stołu i fajansowe skorupy do
miejsca, w którym leżał rozciągnięty na ławce wielki śmierciożerca o blond włosach.
- Powinienem go od razu rozpoznać, był na szczycie wieży, kiedy zginął Dumbledore.
Obrócił stopą drugiego śmierciożercę, żeby zobaczyć jego twarz. Wzrok śmierciożercy
krążył szybko między nim, Ronem i Hermioną.
- To Dołohow - powiedział Ron. - Widziałem go na starych plakatach ze zdjęciami
poszukiwanych złoczyńców. A ten drugi to chyba Thorfinn Rowie.
- Nieważne, jak się nazywają! - zawołała Hermiona histerycznym głosem. - Jak oni nas
tutaj znaleźli? Co teraz zrobimy?
Jej przerażenie w jakiś dziwny sposób sprawiło, że Harry zaczął trzeźwo myśleć.
- Zamknij drzwi - powiedział - a ty, Ron, zgaś światło.
Patrząc na sparaliżowanego Dołohowa, myślał gorączkowo, podczas gdy zamek kliknął,
a Ron użył wygaszacza, pogrążając kafejkę w ciemnościach. Z zewnątrz dobiegł ich pijacki
wrzask tego samego mężczyzny, który uprzednio zaczepiał Hermionę - pewnie znowu
zobaczył jakąś dziewczynę.
- Co z nimi zrobimy? - wyszeptał Ron w ciemności, a potem jeszcze ciszej zapytał: Zabijemy ich? Oni by nas zabili. Przed chwilą próbowali.
Hermiona wzdrygnęła się i cofnęła o krok, ale Harry potrząsnął głową.
- Wystarczy, że wyczyścimy im pamięć - powiedział. - W ten sposób zgubią trop.
Gdybyśmy ich zabili, tamci wiedzieliby, że tu byliśmy.
- Ty jesteś szefem - rzekł Ron z wyraźną ulgą. - Ale jeszcze nigdy nie rzucałem zaklęcia
zapomnienia.
- Ja też nie - powiedziała Hermiona - ale znam teorię.
Wzięła głęboki, uspokajający oddech, wycelowała różdżką w Dołohowa i powiedziała:

- Obliviate.
Wzrok Dołohowa natychmiast zamglił się i rozmarzył.
- Wspaniale! - ucieszył się Harry, klepiąc Hermionę po plecach. - Zajmij się tym drugim i
kelnerką, a my z Ronem posprzątamy.
- Posprzątamy? - zdziwił się Ron, rozglądając się po częściowo zniszczonej kafejce. - Po
co?
- A nie przyszło ci do głowy, że mogą się trochę zdziwić, kiedy się obudzą i znajdą w
miejscu, które wygląda jak po bombardowaniu?
- No tak, słusznie...
Ron z trudem wyciągnął różdżkę z kieszeni.
- Nie dziw się, że tak trudno ją wyciągnąć, Hermiono, zapakowałaś moje stare dżinsy, są
trochę przyciasne.
- Och, przepraszam - syknęła Hermiona, a kiedy odciągnęła kelnerkę z dala od okien,
Harry usłyszał, jak mruczy pod nosem, gdzie Ron mógłby sobie wsadzić swoją różdżkę,
zamiast wpychać ją do kieszeni.
Kiedy kafejka odzyskała swój zwykły wygląd, wtaszczyli śmierciożerców z powrotem do
boksu i usadzili na ławkach twarzami do siebie.
- Jak oni nas znaleźli? - zastanawiała się Hermiona, patrząc to na jednego, to na drugiego.
- Skąd wiedzieli, że tu jesteśmy? - A potem zwróciła się do Harry’ego: - Słuchaj... a nie
sądzisz, że wciąż masz na sobie Namiar?
- To niemożliwe - powiedział Ron. - Zaklęcie Namiaru przestaje działać dokładnie w
siedemnaste urodziny, nie można go rzucić na dorosłego, to by było niezgodne z prawem
czarodziejów.
- A jeśli śmierciożercy znaleźli sposób, by rzucić je na siedemnastolatka?
- Ale w pobliżu Harry’ego nie było żadnego śmierciożercy w ciągu ostatnich dwudziestu
czterech godzin. Kto by mógł rzucić na niego Zaklęcie Namiaru?
Hermiona nie odpowiedziała. Harry poczuł się jak zarażony, naznaczony... Czyżby
śmierciożercy rzeczywiście w ten sposób ich znaleźli?
- Skoro ja nie mogę użyć czarów i wy nie możecie użyć czarów w pobliżu mnie, nie
zdradzając naszego położenia... - zaczął.
- O nie, nie będziemy się rozdzielać! - oświadczyła stanowczo Hermiona.
- Musimy znaleźć bezpieczną kryjówkę - powiedział Ron. - Jakieś miejsce, w którym
moglibyśmy wszystko przemyśleć.
- Grimmauld Place - zaproponował Harry.

Ron i Hermiona wytrzeszczyli oczy.
- Nie bądź głupi, Harry, przecież tam w każdej chwili może pojawić się Snape!
- Ojciec Rona mówił, że zabezpieczyli dom jakimiś zaklęciami przeciw niemu... a nawet
gdyby nie zadziałały, to co? Przysięgam, niczego tak nie pragnę, jak spotkania ze Snape’em!
- Ale...
- Hermiono, a gdzie indziej moglibyśmy się ukryć? Znasz lepsze miejsce? Snape to tylko
jeden śmierciożerca. Jeśli wciąż noszę na sobie Namiar, w każdym innym miejscu będziemy
ich mieli całe chmary na karku.
Hermionie zabrakło argumentów, ale wyraźnie widać było, że nie jest do końca
przekonana. Otworzyła drzwi, a Ron pstryknął wygaszaczem, żeby pozapalać wszystkie
światła. A potem, na raz, dwa, trzy cofnęli zaklęcia rzucone na ich trzy ofiary i zanim
kelnerka albo któryś ze śmierciożerców zdążyli się poruszyć, Harry, Ron i Hermiona obrócili
się w miejscu i ponownie znikli w skondensowanej ciemności.
Kilka sekund później Harry z ulgą wciągnął powietrze w płuca i otworzył oczy. Stali
pośrodku znajomego, zapuszczonego placyku. Ze wszystkich stron otaczały ich wysokie,
rozpadające się domy. Numer dwanaście był dla nich widoczny, bo to Dumbledore, Strażnik
Tajemnicy Zakonu, powiedział im o jego istnieniu. Ruszyli ku niemu, rozglądając się uważnie
co parę kroków, żeby sprawdzić, czy ktoś ich nie śledzi. Wbiegli po kamiennych schodkach i
Harry stuknął różdżką w drzwi. Usłyszeli serię metalicznych szczęknięć, zadzwonił łańcuch i
drzwi otworzyły się, skrzypiąc przeraźliwie. Wskoczyli do środka.
Gdy tylko Harry zamknął za nimi drzwi, zapłonęły staroświeckie gazowe lampy, rzucając
migocące światło na cały przedpokój. Wyglądał tak samo jak dawniej: tajemnicze, ziejące
grozą, pokryte pajęczynami wnętrze z rzędem głów skrzatów domowych na ścianach, których
dziwaczne cienie padały na majaczące w głębi schody. Jedyną rzeczą, która zmieniła pozycję,
był stojak na parasole z nogi trolla: leżał na podłodze, jakby przed chwilą Tonks znowu go
przewróciła.
- Chyba ktoś tu był - szepnęła Hermiona, wskazując na przewrócony stojak.
- Mógł się przewrócić, kiedy Zakon opuszczał Kwaterę - mruknął Ron.
- Więc gdzie są te zaklęcia przeciw Snape’owi? - zapytał Harry.
- Może mają działać tylko wtedy, kiedy on się pojawi? - podsunął Ron.
Stali jednak nadal na wycieraczce, tuż przy drzwiach, bojąc się wejść dalej.
- No, ale nie będziemy przecież wiecznie tu tkwić - powiedział w końcu Harry i zrobił
krok do przodu.
- Severus Snape?

Szept, który napłynął z ciemności, był szeptem Szalonookiego. Przerażeni odskoczyli do
tylu.
- Nie jesteśmy Snape’em! - zdążył wychrypieć Harry, bo nagle owionął go zimny
podmuch, a język odwinął mu się w stronę gardła, tak że nie mógł nic więcej powiedzieć.
Instynktownie sięgnął ręką do ust, ale w tej samej chwili język wrócił na swoje miejsce.
Pozostała dwójka najwidoczniej doświadczyła tego samego. Ron wydawał z siebie takie
odgłosy, jakby zbierało mu się na wymioty, a Hermiona wybełkotała:
- To m-musi b-być z-zaklęcie J-język-w-s-supeł, które Szalonooki rzucił przeciw
Snape’owi!
Harry ostrożnie ruszył naprzód. W głębi przedpokoju coś się poruszyło i zanim
którekolwiek z nich zdążyło wypowiedzieć następne słowo, z dywanu uniosła się wysoka,
szara, przerażająca postać. Hermiona wrzasnęła i natychmiast po niej wrzasnęła pani Black,
której twarz wyłoniła się nagle spoza zjedzonych przez mole aksamitnych zasłon na portrecie.
Szara postać sunęła ku nim coraz szybciej i szybciej, sięgające do pasa włosy i długa broda
rozwiewały się do tyłu, w zapadniętej, bezcielesnej twarzy ciemniały puste oczodoły...
Straszliwie znajoma, przerażająco zmieniona, wyciągała widmowe ramię, wskazując na
Harry’ego.
- Nie! - krzyknął Harry, ale choć już uniósł różdżkę, żadne zaklęcie nie przychodziło mu
do głowy. - Nie! To nie my! To nie my ciebie zabiliśmy...
Na słowo „zabiliśmy" postać eksplodowała, zamieniając się w obłok pyłu. Harry
rozkaszlał się, łzy napłynęły mu do oczu. Zobaczył, że Hermiona kuli się przy drzwiach,
zasłaniając rękami głowę, a Ron, sam dygocąc na całym ciele, klepie ją niezdarnie po plecach
i bełkoce:
- Już w... w p-porządku... już go nie m-ma... Zabarwiony światłem gazowych lamp kurz
kłębił się wokół Harry’ego jak niebieskawa mgła. Pani Black nie przestawała wrzeszczeć:
- Szlamy, szumowiny, plamy na honorze, brukające swą obecnością dom moich ojców...
- ZAMKNIJ SIĘ! - ryknął Harry, celując w nią różdżką.
Huknęło, trysnęły czerwone iskry, a zasłony na portrecie natychmiast się zasunęły,
uciszając ją.
- To był... to był... - wyjąkała Hermiona, kiedy Ron pomógł jej się wyprostować.
- Tak - powiedział Harry - ale czy to był naprawdę on? To tylko widmo, które miało
przerazić Snape’a.
Zastanawiał się, czy tak rzeczywiście się stało, czy może Snape usunął to widmo z drogi
równie łatwo, jak zabił prawdziwego Dumbledore’a. Nerwy miał wciąż napięte, kiedy

poprowadził ich dalej, w głąb przedpokoju, wciąż spodziewając się jakiejś nowej okropności.
Ale nic się nie poruszyło, tylko samotna mysz przemknęła pod ścianą.
- Zanim pójdziemy dalej, lepiej będzie sprawdzić - wyszeptała Hermiona, po czym
uniosła różdżkę i powiedziała: - Homenum revelio.
Nic się nie wydarzyło.
- Hermiono, doznałaś głębokiego szoku - powiedział łagodnie Ron. - A niby co to miało
sprawić?
- Zrobiłam to, o co mi chodziło! - odpowiedziała cierpko Hermiona. - To było zaklęcie
ujawniające ludzką obecność. Teraz już wiadomo, że nie ma tu nikogo oprócz nas!
- I starego Kurzawy - rzekł Ron, zerkając na ten kawałek dywanu, z którego przed
paroma minutami wychynęło widmo.
- Chodźmy na górę - powiedziała Hermiona, też rzucając przerażone spojrzenie na to
samo miejsce, i pierwsza ruszyła po trzeszczących schodach do salonu na pierwszym piętrze.
Tu machnęła różdżką, żeby zapalić stare lampy gazowe, a potem, drżąc lekko w
przeciągu, usiadła na kanapie, obejmując się mocno rękami. Ron podszedł do okna i uchylił
ciężkie aksamitne zasłony.
- Na zewnątrz nie widzę nikogo, a gdyby Harry wciąż miał na sobie Namiar, na pewno
już by tu byli... ale... Harry, co ci jest?
Harry krzyknął z bólu: blizna zapiekła go znowu, gdy coś przemknęło mu przez głowę
jak błysk światła na wodzie. Ujrzał wielki cień i poczuł, że jego ciało przeszywa wściekłość,
cudza wściekłość, gwałtowna i krótka jak porażenie prądem.
- Co zobaczyłeś? - zapytał Ron, podchodząc szybko do niego. - Widziałeś go w moim
domu?
- Nie, poczułem tylko straszną złość... on jest naprawdę wściekły...
- Ale przecież on może być w Norze - powiedział głośno Ron. - Co jeszcze? Widziałeś
coś jeszcze? Rzucał na kogoś zaklęcie?
- Nie, czułem tylko gniew... nic więcej nie potrafię powiedzieć...
Harry poczuł się osaczony i zmieszany tymi pytaniami, a Hermiona nie poprawiła mu
nastroju, dopytując się ze strachem:
- Znowu ta twoja blizna, tak? Harry, co się dzieje? Myślałam, że ta więź między wami
została przerwana!
- Bo tak było - wymamrotał Harry; blizna bolała go tak, że trudno mu było się skupić. Chyba... chyba zaczyna się odnawiać, kiedy on traci nad sobą panowanie... tak już przedtem
było...

- Więc musisz zamknąć dostęp do swojej świadomości! Harry, Dumbledore nie chciał,
żebyś używał tego połączenia, chciał, żebyś je zerwał, przecież właśnie dlatego uczył cię
oklumencji! Voldemort może ci podsunąć jakieś fałszywe wizje, pamiętaj...
- Tak, dzięki za przypomnienie, ale pamiętam - powiedział Harry przez zęby.
Hermiona nie musiała mu przypominać, że kiedyś Voldemort użył tego samego
połączenia między ich umysłami, by wciągnąć go w pułapkę, czego skutkiem była śmierć
Syriusza. Żałował, że im powiedział, co przed chwilą zobaczył i odczuł; wzmagało to ich
strach przed Voldemortem, jakby był już blisko, tuż za oknem. A jednak blizna piekła go
coraz bardziej, walczył z bólem, jakby walczył z coraz silniejszymi mdłościami, nie chcąc
zwymiotować.
Odwrócił się plecami do Rona i Hermiony, udając, że przygląda się staremu gobelinowi z
drzewem rodowym Blacków. Nagle Hermiona krzyknęła. Ponownie wyszarpnął różdżkę i
obrócił się w miejscu, by zobaczyć, jak przez okno wpada do pokoju srebrny patronus i ląduje
przed nimi na podłodze, gdzie zmaterializował się w łasicę, która przemówiła głosem ojca
Rona:
- Rodzina bezpieczna, nie odpowiadajcie, jesteśmy śledzeni. Patronus rozpłynął się w
nicość. Ron wydał z siebie odgłos będący czymś pośrednim między piskiem a jękiem i opadł
na kanapę. Hermiona usiadła obok, ściskając go za ramię.
- Nic im nie jest, nic im się nie stało! - wyszeptała, a Ron uśmiechnął się krzywo i
przytulił ją.
- Harry - zaczął nad ramieniem Hermiony - ja...
- Daj spokój - przerwał mu Harry, oszołomiony bólem w głowie. - To przecież twoja
rodzina... nic dziwnego, że się o nich niepokoisz. Czułbym się tak samo. - Pomyślał o Ginny.
- Czuję się tak samo.
Ból stawał się nie do zniesienia, blizna paliła tak, jak w ogrodzie Nory. Ledwo do niego
dotarły słowa Hermiony:
- Nie chcę być sama. Może użyjemy śpiworów, które zabrałam, i urządzimy sobie tutaj
obóz?
Usłyszał, jak Ron się zgadza, i poczuł, że nie jest w stanie dłużej się opierać.
- Łazienka - wymamrotał i wyszedł z pokoju, starając się nie biegnąć.
Ledwie zamknął za sobą drzwi łazienki, złapał się za głowę i upadł, a po chwili, wraz z
eksplozją straszliwego bólu, poczuł, jak cudza wściekłość bierze w posiadanie jego duszę, i
ujrzał długi pokój, oświetlony jedynie blaskiem ognia w kominku, oraz leżącego na podłodze

śmierciożercę o blond włosach, który jęczał i wił się z bólu, a nad nim jakąś mniejszą postać z
różdżką w dłoni, podczas gdy Harry przemówił wysokim, chłodnym, bezlitosnym głosem:
- Więcej, Rowie, więcej, albo to zakończymy i nakarmimy tobą Nagini! Lord Voldemort
nie jest pewny, czy tym razem ci przebaczy... Wezwałeś mnie, żeby mi powiedzieć, że Harry
Potter znowu wam umknął? Draco, daj mu jeszcze raz odczuć nasze niezadowolenie... zrób
to, bo sam odczujesz mój gniew!
Do ognia dorzucono kłodę, buchnęły płomienie, światło padło na przerażoną białą
twarz... i Harry, dysząc ciężko, otworzy! oczy. Czuł się tak, jakby wynurzył się z głębokiej
wody.
Leżał na zimnej, czarnej marmurowej posadzce, z nosem o parę cali od ogonów
srebrnych węży podtrzymujących wielką wannę. Usiadł. Wydawało mu się, że wychudła,
zamarła ze strachu twarz Malfoya wciąż majaczy gdzieś w głębi jego oczu. To, co zobaczył,
wywoływało w nim mdłości... to, do czego zmuszał go Voldemort...
Ktoś zapukał mocno w drzwi i Harry podskoczył, słysząc głos Hermiony:
- Harry, chcesz swoją szczoteczkę do zębów? Mam ją tutaj.
- Tak, dzięki - odpowiedział, starając się, by jego głos zabrzmiał zwyczajnie, po czym
wstał i podszedł do drzwi, żeby jej otworzyć.

ROZDZIAŁ

DZIESIĄTY

Opowieść Stworka
Następnego ranka Harry obudził się wcześnie w rozłożonym na podłodze salonu
śpiworze. Przez szparę między zasłonami dostrzegł skrawek nieba: było zimne,
ciemnoniebieskie, a więc dopiero zbliżał się świt. Słychać było tylko powolne, głębokie
oddechy Rona i Hermiony. Zerknął na ciemne kształty majaczące obok niego na podłodze.
Zeszłego wieczoru Ron, w niespodziewanym napadzie rycerskości, uparł się, by Hermiona
spała na poduszkach z kanapy, więc leżała nieco wyżej od niego. Jedno ramię opadło jej na
podłogę, tak że palcami prawie dotykała dłoni Rona. Harry pomyślał, że pewnie zasnęli,
trzymając się za ręce, i poczuł się dziwnie samotny.
Spojrzał na ukryty w mroku sufit, na obrośnięty pajęczynami żyrandol. Mniej niż
dwadzieścia cztery godziny temu stał w słońcu przy wejściu do namiotu, czekając na gości
weselnych. Teraz wydało mu się, że od tamtej chwili minęło wiele lat. Co go jeszcze czeka?
Zaczął rozmyślać o horkruksach, o beznadziejnej misji, którą Dumbledore pozostawił mu w
spadku... Dumbledore...
Smutek, który nim owładnął po śmierci Dumbledore’a, teraz zabarwiły inne uczucia.
Usłyszane z ust Muriel oskarżenie zagnieździło mu się w mózgu, zarażając zwątpieniem
wspomnienia o jego idolu. Czy Dumbledore mógł pozwolić na coś takiego? Czy był jak
Dudley, na którym osamotnienie i poniżenie nie robiły żadnego wrażenia, dopóki nie
dotyczyły jego samego? Czy rzeczywiście nie obchodził go los ukrywanej przed ludźmi,
więzionej w domu siostry?
Myślał o Dolinie Godryka, o grobach, o których Dumbledore nigdy mu nie wspomniał,
myślał o tajemniczych przedmiotach, pozostawionych im bez wyjaśnienia w testamencie, i
poczuł w sercu głęboki żal. Dlaczego Dumbledore nic mu o tym wszystkim nie powiedział?
Dlaczego niczego nie wyjaśnił? A może Harry w ogóle niewiele go obchodził? Może był dla
niego tylko narzędziem, które trzeba polerować i ostrzyć, ale do którego - jak do przedmiotu nie ma się zaufania?

Nie mógł dłużej znieść tego leżenia w ciemności, z gorzkimi myślami jako jedynymi
towarzyszami. Poczuł, że musi coś zrobić, choćby tylko po to, żeby przestać o tym wszystkim
myśleć, więc wyśliznął się ze śpiwora, wziął różdżkę i na palcach wyszedł z pokoju. Na
podeście schodów szepnął: „Lumos" i zaczął się wspinać na górę.
Na drugim piętrze była sypialnia, którą kiedyś zajmował z Ronem. Zajrzał do środka.
Drzwi szafy były otwarte, pościel na łóżku odrzucona. Przypomniał sobie o przewróconej
nodze trolla. Ktoś musiał przeszukiwać ten dom po opuszczeniu go przez członków Zakonu
Feniksa. Snape? A może Mundungus, który przed śmiercią Syriusza i po jego śmierci wynosił
z tego domu, co się dało? Jego spojrzenie padło na ramy portretu, w których czasami gościł
Fineas Nigellus Black, prapradziadek Syriusza. Teraz były puste. Fineas Nigellus
najwidoczniej spędzał tę noc w gabinecie dyrektora Hogwartu.
Harry wspiął się po schodach na najwyższe piętro, gdzie było tylko dwoje drzwi. Na
tych, przed którymi stanął, widniała tabliczka z napisem SYRIUSZ. Jeszcze nigdy nie był w
pokoju swojego ojca chrzestnego. Pchnął drzwi, trzymając wysoko różdżkę, by rzucała jak
najwięcej światła.
Pokój był przestronny i kiedyś musiał być piękny. Stało tam wielkie łoże z drewnianymi,
rzeźbionymi oparciami, wysokie okno przysłaniały długie aksamitne zasłony, z sufitu zwisał
pokryty grubą warstwą kurzu żyrandol, w którym wciąż tkwiły ogarki świec ze
zwieszającymi się z nich jęzorami zastygłego wosku. Obrazy na ścianach i łoże też pokrywał
kurz, a między żyrandolem i szczytem dużej szafy pająk utkał pajęczynę. Kiedy Harry zrobił
kilka kroków do przodu, usłyszał cichutki tupot przestraszonej myszy.
Młody Syriusz pokrył ściany taką liczbą plakatów i zdjęć, że prawie nie było widać
srebrnoszarej jedwabnej tapety. Harry mógł tylko przypuszczać, że rodzice Syriusza nie
potrafili usunąć Zaklęcia Trwałego Przylepca, którego użył, by przytwierdzić je do ściany, bo
był pewny, iż nie podzielali artystycznego smaku swojego najstarszego syna. Syriusz
przeszedł samego siebie, by zrobić na złość rodzicom. Było tam kilkanaście wyblakłych
proporczyków Gryffindoru - żeby podkreślić dystans mieszkańca tego pokoju do Slizgonów.
Było wiele zdjęć mugolskich motocyklów, a także (Harry podziwiał odwagę Syriusza) kilka
plakatów z mugolskimi dziewczynami w bikini. Od razu można było poznać, że to mugolki,
bo nie poruszały się na zdjęciach: sztuczne uśmiechy i szklane spojrzenia zastygły na
papierze. Kontrastowało to z jedyną czarodziejską fotografią wiszącą na ścianie,
przedstawiającą czterech uczniów Hogwartu, stojących ramię w ramię i śmiejących się do
obiektywu.

Ze wzruszeniem rozpoznał swojego ojca; jemu też rozczochrane czarne włosy sterczały z
tyłu jak Harry’emu i podobnie jak on nosił okulary. Obok niego stał Syriusz, przystojny i
nonszalancki, z nieco wyzywającą miną na twarzy o wiele młodszej i szczęśliwszej od tej,
którą znał Harry. Po jego prawej stronie stał Pettigrew, ponad głowę niższy, pulchny,
zarumieniony ze szczęścia, jakim była przynależność do najbardziej podziwianej szkolnej
bandy, w której prym wiedli słynni buntownicy - James i Syriusz. Na lewo od Jamesa stał
Lupin, już wówczas trochę zaniedbany i obszarpany, ale z tym samym wyrazem radosnej
satysfakcji, jakby był mile zaskoczony, że znalazł się w tak doborowym towarzystwie... Ale
czy to wszystko naprawdę można było odczytać z tej fotografii? Może Harry dostrzegał w
niej to, co już wiedział o każdym z nich? Spróbował zdjąć fotografię ze ściany - w końcu
należała do niego, bo Syriusz pozostawił mu cały dom - ale się nie dało. Syriusz dobrze
zadbał o to, by rodzice nie przeszkodzili mu w dekorowaniu pokoju tak, jak sobie życzył.
Harry rozejrzał się po podłodze. Na zewnątrz robiło się coraz jaśniej: w strudze światła
widać było kawałki papieru, książki i drobne przedmioty rozrzucone na dywanie. Sypialnię
Syriusza też ktoś musiał przeszukać, ale najwidoczniej nie było tu nic wartościowego. Kilka
książek potraktowano brutalnie, bo odpadły im okładki, a luźne kartki leżały tu i tam na
podłodze.
Schylił się, zebrał kilka kartek i przyjrzał się im. Jedna musiała pochodzić ze starego
wydania Dziejów magii Bathildy Bagshot, inna z instrukcji obsługi motocykla. Trzecia,
zmięta, była zapisana ręcznie. Wygładził ją i przeczytał:
Drogi Łapo!
Wielkie dzięki za urodzinowy prezent dla Harry ‘ego! Żebyś widział, jak się ucieszył... Ma
dopiero rok, a już śmiga na tej dziecinnej miotełce, i jaki z siebie zadowolony! Zresztą sam
zobacz, dołączyłam zdjęcie. Miotła unosi się zaledwie na dwie stopy, ale już o mało co nie
zabił kota i rozbił ten okropny wazon, który Petunia przysłała mi na Boże Narodzenie (nie
uskarżam się!). Oczywiście James uznał, że to bardzo zabawne, twierdzi, że Harry będzie
wspaniałym graczem w quidditcha, ale musieliśmy pochować wszystkie salonowe ozdóbki, bo
kiedy ten brzdąc dosiada miotły, trzeba go bardzo pilnować.
Herbatka urodzinowa była bardzo skromna, byliśmy tylko my i stara Bathilda, którą
zawsze mile widzimy i; która ma bzika na punkcie Harry’ego. Żałowaliśmy, że nie mogłeś się
pojawić, ale w końcu sprany Zakonu są najważniejsze, a zresztą Harry jest jeszcze za mały,
żeby wiedzieć, że to jego urodziny. James zaczyna być zmęczony tym, że musi tu siedzieć, ale
stara się tego nie okazywać. Dumbledore nadal ma jego pelerynę-niewidkę, więc nie ma

mowy nawet o małych wypadach. Bardzo by go podniosło na duchu, gdybyś mógł do nas
wpaść. Glizdek odwiedził nas w ostatni weekend, był jakiś przygaszony, pewnie z powodu
McKinnonów. Ryczałam przez cały wieczór, kiedy się dowiedziałam.
Bathilda wpada do nas często, to fascynująca staruszka, opowiada zdumiewające
historie o Dumbledorze, choć nie jestem pewna, czy by się ucieszył, gdyby o tym wiedział! Nie
wiem, czy można wierzyć we wszystko, co ona opowiada, bo wydaje mi się
nieprawdopodobne, żeby Dumbledore
Harry’emu zdrętwiały wszystkie kończyny. Stał nieruchomo, trzymając kartkę papieru
pozbawionymi czucia palcami, a wewnątrz wzbierała w nim mieszanina radości i żalu.
Podszedł chwiejnym krokiem do łóżka i usiadł.
Jeszcze raz przeczytał list, ale nie odkrył w nim niczego nowego, więc po prostu siedział,
gapiąc się na odręczne pismo. Literę „g" pisała tak samo jak on... Ponownie przebiegł
wzrokiem cały tekst, ze wzruszeniem odnajdując każde „g", a każde było jak znak dany spoza
zasłony. Ten list był dla niego wielkim, niespodziewanym skarbem, namacalnym dowodem na
to, że Lily Potter kiedyś żyła, naprawdę żyła, że jej ciepła ręka dotykała kiedyś tego
pergaminu, kreśliła atramentem te litery, te słowa, słowa o nim, o Harrym, jej synu.
Niecierpliwie ocierając łzy, jeszcze raz przeczytał list, tym razem skupiając się na
znaczeniu poszczególnych zdań. Było to jak wsłuchiwanie się w głos, którego prawie nie
rozpoznawał.
Mieli kota... może zginął, tak jak jego rodzice, w Dolinie Godryka... albo może uciekł
gdzieś, kiedy już nie było nikogo, kto by go nakarmił... Syriusz kupił mu pierwszą miotłę...
rodzice znali Bathildę Bagshot... czy to Dumbledore im ją przedstawił? Dumbledore nadal
ma jego pelerynę-niewidkę... w tym jest coś dziwnego...
Zatrzymał się nad tymi słowami. Dlaczego Dumbledore zabrał Jamesowi pelerynęniewidkę? Kiedyś, przed laty, dyrektor mu powiedział: Nie potrzebuję peleryny, żeby stać się
niewidzialnym. Może potrzebował jej jakiś mniej uzdolniony członek Zakonu, a Dumbledore
tylko mu ją miał przekazać?
Glizdek odwiedził nas... A więc Pettigrew, ten zdrajca, był jakiś przygaszony, tak?
Wiedział, że po raz ostatni widzi Jamesa i Lily żywych?
No i wreszcie znowu ta Bathilda, która opowiadała dziwne historie o Dumbledorze...
wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby Dumbledore...

Żeby Dumbledore... co? Tyle już było nieprawdopodobnych informacji o Dumbledorze...
na przykład, że kiedyś otrzymał najgorsze oceny z testu z transmutacji albo że próbował
niedozwolonych zaklęć na kozie jak Aberforth...
Harry wstał i zaczął szukać na podłodze reszty listu. Brał do ręki kartki, rzucał na nie
okiem i odkładał niedbale, zapewne tak, jak to robił ktoś, kto już ten pokój przed nim
przeszukiwał. Otwierał szuflady, przetrząsał książki, stanął na krześle, żeby pomacać ręką
wierzch szafy, wpełzł pod łóżko i pod fotel.
W końcu, leżąc na podłodze, dostrzegł pod komodą coś, co wyglądało jak oddarty
kawałek papieru. Kiedy go wyciągnął, okazało się, że to część owej fotografii, o której Lily
wspomniała w swoim liście. Czarnowłosy dzieciak pojawiał się raz po raz na fotografii,
śmigając na maleńkiej miotle i rycząc ze śmiechu, a ścigająca go para nóg musiała należeć do
Jamesa. Harry wsunął do kieszeni fotografię razem z listem Lily i powrócił do poszukiwania
drugiej kartki.
Po kolejnym kwadransie musiał jednak pogodzić się z tym, że reszty listu jego matki w
tym pokoju nie ma. Nie wiedział tylko, czy druga kartka gdzieś się zagubiła w ciągu szesnastu
lat, które minęły od napisania listu, czy też zabrał ją ktoś, kto przeszukał pokój. Po raz
kolejny przeczytał pierwszą część listu, tym razem poszukując w nim czegoś, co by
świadczyło o tym, że druga część przedstawiała dla kogoś o wiele większą wartość. Miotełka
dziecinna na pewno nie wzbudziłaby zainteresowania śmierciożerców... Tak, jedyne, co
mogło przedstawiać jakąś wartość, to ta informacja o Dumbledorze. Wydaje mi się
nieprawdopodobne, żeby Dumbledore... co?
- Harry? Harry! HARRY!
- Jestem tutaj! - zawołał. - Co się stało?
Usłyszał za drzwiami szybki stukot stóp i do pokoju wpadła Hermiona.
- Obudziliśmy się i nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś! - wydyszała, po czym krzyknęła przez
ramię: - Ron! Znalazłam go!
Rozdrażniony głos Rona potoczył się echem z dołu przez kilka pięter:
- To dobrze! Powiedz mu, że jest dupkiem!
- Harry, nie znikaj tak, błagam cię, byliśmy przerażeni! A w ogóle po co tu przylazłeś? Rozejrzała się po splądrowanym pokoju. - Co ty tu robiłeś?
- Popatrz, co znalazłem.
Podał jej list matki. Hermiona wzięła go i zaczęła czytać, a Harry ją obserwował. Kiedy
doszła do końca strony, popatrzyła na niego.
- Och, Harry...

- I jest jeszcze to.
Wręczył jej podartą fotografię, a Hermiona uśmiechnęła się na widok bobasa raz po raz
wylatującego na miotle ze zdjęcia.
- Szukałem reszty listu, ale jej tutaj nie ma.
Hermiona rozejrzała się.
- To ty narobiłeś takiego bałaganu czy już zastałeś pokój w takim stanie?
- Ktoś już przeszukał go przede mną.
- Tak myślałam. Tak samo wygląda każdy pokój, do którego zajrzałam, idąc tutaj. Jak
sądzisz, czego szukali?
- Jeśli to był Snape, to informacji o Zakonie.
- A nie uważasz, że on i tak wszystko wie? Przecież był członkiem Zakonu, prawda?
- No dobrze - powiedział Harry, rad, że może z kimś przedyskutować swoją hipotezę - a
informacji o Dumbledorze? Na przykład drugiej strony tego listu. Znasz tę Bathildę, o której
wspomina moja mama, wiesz, kto to jest?
- Kto?
- Bathilda Bagshot, autorka...
- ...Dziejów magii, no tak... Więc twoi rodzice ją znali? Była wybitną znawczynią historii
świata czarodziejów.
- I wciąż jeszcze żyje, a mieszka w Dolinie Godryka! Muriel, cioteczna babka Rona,
mówiła o niej na weselu. Rodzinę Dumbledore’a Bathilda też znała. Rozmowa z nią byłaby
na pewno bardzo ciekawa, nie uważasz?
Uśmiech, z jakim na niego spojrzała Hermiona, wcale mu się nie podobał: trochę za
wiele było w nim pewności siebie. Wziął od niej list i fotografię i wsunął je do woreczka na
szyi, po czym się odwrócił, żeby na nią nie patrzyć.
- Dobrze rozumiem, dlaczego tak bardzo byś chciał porozmawiać o swoich rodzicach i o
Dumbledorze - powiedziała - ale przecież to nam chyba nie pomoże w odnalezieniu
horkruksów, prawda? - A kiedy nie odpowiedział, dodała: - Harry, wiem, że bardzo chcesz
odwiedzić Dolinę Godryka, ale tak się boję... Wczoraj śmierciożercy tak łatwo nas znaleźli. Ja
po prostu czuję, że to bardzo niebezpieczne! Jestem pewna, że będą na nas czekać w miejscu,
gdzie pochowani są twoi rodzice!
- Wcale nie chodzi tylko o to - odrzekł Harry, wciąż starając się na nią nie patrzyć. - Ta
Muriel opowiadała na weselu dziwne rzeczy o Dumbledorze. Chcę poznać prawdę.
I opowiedział jej wszystko, co usłyszał od ciotki Muriel. Kiedy skończył, Hermiona
powiedziała:

- No tak, rozumiem, dlaczego tak cię to przybiło...
- Nie jestem tym przybity - skłamał - tylko chcę się dowiedzieć, czy to prawda, czy...
- Harry, czy ty naprawdę myślisz, że dowiesz się prawdy od jakiejś starej wiedźmy, takiej
jak ta Muriel, albo od Rity Skeeter? Jak możesz im wierzyć? Przecież znałeś Dumbledore’a!
- Tak mi się zdawało - mruknął.
- Ale dobrze wiesz, ile było prawdy we wszystkim, co Rita pisała o tobie! Doge ma rację,
jak możesz pozwolić takim ludziom szargać dobre imię Dumbledore’a, brukać pamięć o nim!
Nie patrzył na nią, nie chciał, by spostrzegła, jak bardzo jest urażony. Nie było ucieczki
od pytania, komu wierzyć. Chciał poznać prawdę. Dlaczego wszyscy tak się uwzięli, żeby tej
prawdy nie poznał?
- Zejdźmy do kuchni, dobrze? - zaproponowała po chwili milczenia Hermiona. - Może
znajdziemy coś do zjedzenia.
Zgodził się, wciąż nachmurzony, i wyszedł za nią na podest schodów, mijając te drugie
drzwi. Dostrzegł głębokie rysy w farbie pod karteczką, której przedtem nie zauważył, bo było
jeszcze zbyt ciemno. Zatrzymał się, żeby ją odczytać. Była to mała, wymyślnie ozdobiona
wizytówka; pomyślał, że coś takiego mógłby przykleić Percy Weasley na drzwiach swojej
sypialni. Na wizytówce ktoś napisał ładnym charakterem:

Nie wchodzić
bez wyraźnego pozwolenia
Regulusa Arkturusa Blacka
Poczuł dziwne podniecenie, choć w pierwszej chwili nie bardzo wiedział, dlaczego.
Jeszcze raz przeczytał napis. Hermiona była już pół piętra niżej.
- Hermiono - powiedział, sam zaskoczony swoim spokojnym głosem. - Wróć tutaj.
- O co chodzi?
- R.A.B. Chyba go znalazłem.
Usłyszał stłumiony okrzyk i Hermiona wbiegła z powrotem po schodach.
- W liście twojej mamy? Ale przecież ja go...
Pokręcił głową, wskazując na karteczkę na drzwiach.
Przeczytała ją, a potem ścisnęła go tak mocno za ramię, że aż się skrzywił.
- Brat Syriusza, tak? - wyszeptała.
- Był śmierciożercą. Syriusz mówił mi o nim. Przyłączył się do śmierciożerców, kiedy
był bardzo młody, a potem się przestraszył i próbował odejść... więc go zabili.

- To by pasowało! Jeśli był śmierciożercą, to miał dostęp do Voldemorta, a jeśli później
tak się rozczarował, to mógł pragnąć go zniszczyć!
Puściła ramię Harry’ego, przechyliła się przez balustradę i krzyknęła:
- Ron! RON! Chodź tutaj, szybko!
Minutę później pojawił się zadyszany Ron z różdżką w ręku.
- Co się dzieje? Jeśli to znowu jakieś wielkie pająki, to chcę zjeść śniadanie, zanim...
Zmarszczył czoło na widok karteczki na drzwiach, na którą w milczeniu wskazywała
Hermiona.
- Co? To brat Syriusza, tak? Regulus Arkturus... Regulus... R.A.B.! Ten medalion...
myślicie, że...
- Dowiedzmy się - rzeki Harry.
Pchnął drzwi - były zamknięte. Hermiona wycelowała różdżką w klamkę i powiedziała:
- Alohomora.
Zamek kliknął i drzwi same się otworzyły.
Przeszli razem przez próg, rozglądając się po pokoju. Sypialnia Regulusa była nieco
mniejsza od sypialni Syriusza, choć i tutaj widać było ślady dawnej świetności. Podczas gdy
Syriusz starał się podkreślić swój dystans do reszty rodziny,
Regulus podkreślał swoją do niej przynależność. Wszędzie królowały barwy Slytherinu szmaragd i srebro - na łożu, na ścianach, w oknach. Nad łożem panoszył się wymalowany ze
wszystkimi szczegółami herb rodu Blacków z mottem „Toujours Pur", a pod nim przybito do
ściany pożółkłe wycinki z gazet. Hermiona przeszła przez pokój, żeby rzucić na nie okiem.
- Wszystkie są o Voldemorcie - powiedziała. - Wygląda na to, że Regulus przez dobre
parę lat był jego fanem, zanim przyłączył się do śmierciożerców.
Obłok kurzu wzbił się z narzuty, gdy usiadła na łożu, by przeczytać przyklejone do
ściany wycinki. Tymczasem Harry dostrzegł jeszcze jedną fotografię: szkolnej drużyny
quidditcha. Podszedł bliżej i zobaczył węże zdobiące piersi zawodników - znak Slytherinu. W
siedzącym w środku pierwszego rzędu chłopcu natychmiast rozpoznał Regulusa: też miał
czarne włosy i podobnie jak jego brat nieco wyniosłą minę, choć był od niego niższy,
smuklejszy i nie tak przystojny.
- Grał na pozycji szukającego - powiedział Harry.
- Co? - zapytała Hermiona, nie odwracając głowy od wycinków o Voldemorcie.
- Siedzi w środku pierwszego rzędu, tam, gdzie szukający... Zresztą nieważne - dodał,
zdając sobie sprawę, że nikt go nie słucha.

Ron na czworakach zaglądał pod szafę. Harry rozejrzał się po pokoju w poszukiwaniu
prawdopodobnych skrytek i podszedł do biurka. Zawartość szuflad ktoś musiał niedawno
przetrząsnąć, naruszając grubą warstwę kurzu, ale w każdym razie teraz nie było tam niczego
wartościowego: stare pióra, nieaktualne podręczniki noszące ślady brutalnego potraktowania,
rozbita butelka kleistego atramentu, który porozlewał się po reszcie przedmiotów.
- Jest łatwiejszy sposób - odezwała się Hermiona, gdy Harry otarł powalane atramentem
palce o spodnie. Uniosła różdżkę i powiedziała: - Accio medalion!
Bez skutku. Ron, który obmacywał fałdy wyblakłych zasłon, spojrzał z rozczarowaniem.
- I już? Nie ma go tu?
- Niekoniecznie. Może tu gdzieś być, ale strzeżony przeciwzaklęciami. No wiesz, takimi,
które udaremniają przywołanie go zaklęciem.
- Takimi, jakie Voldemort rzucił na kamienną misę w jaskini - powiedział Harry,
przypominając sobie, jak nie mógł przywołać fałszywego medalionu.
- No to jak go znajdziemy? - zapytał Ron.
- Bez użycia czarów - odpowiedziała Hermiona.
- Świetny pomysł - zadrwił Ron, spoglądając wymownie w sufit, i wrócił do
przeszukiwania zasłon.
Przez całą godzinę przeczesywali pokój cal po calu, aż w końcu zmuszeni byli dojść do
wniosku, że medalionu tu nie ma.
Słońce już wzeszło, jego promienie oślepiały ich nawet przez brudne okienka nad
podestem schodów.
- Głowy do góry, może być ukryty gdzieś indziej w tym domu - powiedziała rezolutnym
tonem Hermiona, widząc ich ponure miny, kiedy schodzili na dół. Im bardziej Harry i Ron
byli zniechęceni, tym bardziej ona była zdeterminowana. - Niezależnie od tego, czy chciał go
w końcu zniszczyć, czy nie, na pewno starał się go ukryć przed Voldemortem, prawda?
Pamiętacie te wszystkie okropieństwa, które na nas czyhały, kiedy byliśmy tutaj ostatnim
razem? Ten zegar, który wszystkich ostrzeliwał, te stare ciuchy, które próbowały udusić
Rona? To mogła być robota Regulusa... żeby nikt nie dotarł do skrytki z medalionem...
chociaż wtedy nie zdawaliśmy sobie z tego s... s...
Harry i Ron spojrzeli na nią. Zamarła z jedną nogą w powietrzu, z osłupiałą miną, jakby
ją właśnie trafił zaklęciem jakiś amnezjator.
- ...sprawy - skończyła szeptem.
- Coś ci się stało? - zapytał Ron.
- Przecież tam był medalion!

- Co?! - zawołali chórem Harry i Ron.
- W sekretarzyku... w salonie. Nikt go nie mógł otworzyć. A my... my...
Harry poczuł się tak, jakby cegła opadła mu przez klatkę piersiową do żołądka.
Przypomniał sobie: miał ten medalion w ręku, wszyscy go mieli, każdy próbował go
otworzyć... A potem wrzucili go do worka ze śmieciami, razem z tabakierką z brodawkolepem
i pozytywką, która wszystkich usypiała...
- Stworek zwędził mnóstwo rzeczy - powiedział nagle. Była to ich ostatnia szansa, jedyny
promyk nadziei, więc postanowił trzymać się tego, tak długo, jak długo tylko będzie można. Miał tego całą kupę w kuchennym schowku. Chodźcie.
Zbiegł po schodach, przeskakując po dwa stopnie naraz, Ron i Hermiona za nim. Narobili
takiego hałasu, że obudzili portret matki Syriusza w przedpokoju.
- Szumowiny! Szlamy! Męty! - wrzeszczała za nimi, kiedy pomknęli do sutereny i
zatrzasnęli za sobą drzwi kuchni.
Harry podbiegł do komórki Stworka i otworzył ją. Był tam stos brudnych, starych kocy, z
których kiedyś domowy skrzat zrobił sobie legowisko, ale w kącie nie połyskiwały żadne
pokradzione skarby. Leżał tam tylko stary egzemplarz książki Szlachectwo naturalne, czyli
genealogia prawdziwych czarodziejów. Nie wierząc własnym oczom, zebrał koce i potrząsnął
nimi. Wypadła z nich tylko martwa mysz, która potoczyła się po podłodze. Ron jęknął,
opadając na kuchenne krzesło, Hermiona zamknęła oczy.
- To jeszcze nie koniec - powiedział Harry i zawołał: - Stworek!
Trzasnęło i przed pustą, wygasłą kuchnią zmaterializował się domowy skrzat, którego
Harry tak niechętnie odziedziczył po Syriuszu: mały, sięgający mu do pasa, z pofałdowaną
bladą skórą i wielkimi uszami nietoperza, z których sterczały białe włosy. Miał na sobie tę
samą brudną przepaskę, w której go po raz pierwszy zobaczyli, a pogardliwe spojrzenie,
jakim obrzucił Harry’ego, świadczyło, że jego stosunek do nowego właściciela też się nie
zmienił.
- Pan mój - zakrakał głosem ropuchy i skłonił się nisko, mrucząc pod nosem: - znowu w
domu mojej pani... z tym zdrajcą krwi Weasleyem i z tą szlamą...
- Zabraniam ci nazywać kogokolwiek „zdrajcą krwi" albo „szlamą" - warknął Harry, w
którym Stworek, z jego ryjkowatym nosem i przekrwionymi oczami, budziłby odrazę nawet
wtedy, gdyby nie wydał Syriusza Voldemortowi. - Mam do ciebie pytanie - serce zabiło mu
szybko, gdy patrzył z góry na skrzata - i rozkazuję ci na nie szczerze odpowiedzieć. Bez
kłamstw i wykrętów, zrozumiałeś?

- Tak, panie - odrzekł Stworek, znowu kłaniając się nisko, a Harry spostrzegł, że jego usta
poruszają się bezgłośnie, niewątpliwie formułując obelgi, których teraz nie mógł już
wypowiedzieć głośno.
- Dwa lata temu - powiedział Harry, którego serce bębniło teraz w żebra - w salonie na
górze był duży złoty medalion. Wyrzuciliśmy go. Przywłaszczyłeś go sobie?
- Tak - bąknął Stworek po dłuższej chwili milczenia, patrząc Harry’emu w oczy.
- Gdzie jest teraz? - zapytał Harry, z trudem skrywając podniecenie, a Ron i Hermiona
promienieli szczęściem.
Stworek zamknął oczy, jakby nie chciał zobaczyć ich reakcji na to, co powie.
- Przepadł.
- Przepadł? - powtórzył Harry, czując, że jego radosne uniesienie ustępuje miejsca
goryczy rozczarowania. - Co masz na myśli?
Skrzat wzdrygnął się i zakołysał.
- Stworku - powiedział ostro Harry - rozkazuję ci...
- To Mundungus Fletcher - zakrakał skrzat, nadal nie otwierając oczu. - Mundungus
Fletcher pokradł wszystko: fotografie panny Belli i panny Cyzi, rękawiczki mojej pani, Order
Merlina pierwszej klasy, puchary z rodowym herbem i... i...
Stworek z trudem łapał powietrze, wklęsła pierś szybko wzdymała się i opadała, aż w
końcu otworzył oczy i wrzasnął dziko:
- ...i ten medalion, medalion pana Regulusa! Stworek zrobił źle, Stworek nie wypełnił
rozkazów!
Harry zareagował instynktownie: kiedy Stworek skoczył w kierunku pogrzebacza
opartego o piec, rzucił się na niego, powalając go na podłogę. Krzyk Hermiony zmieszał się z
wrzaskiem skrzata, ale Harry ryknął jeszcze głośniej od nich:
- STWORKU, ROZKAZUJĘ CI LEŻEĆ SPOKOJNIE!
Poczuł, że skrzat znieruchomiał, więc puścił go. Stworek leżał nadal na zimnej,
kamiennej posadzce, łzy ciekły mu obficie z wyłupiastych oczu.
- Harry, pozwól mu wstać! - wyszeptała Hermiona.
- Żeby zaczął się okładać pogrzebaczem? - warknął Harry, klękając przy skrzacie. Chyba nie. No dobrze, Stworku, chcę poznać prawdę. Skąd wiesz, że ten medalion ukradł
Mundungus Fletcher?
- Bo Stworek go widział! - wychlipał skrzat, któremu łzy ciekły po ryjku i wpadały do ust
pełnych szarych zębów. - Stworek widział, jak Mundungus wychodzi z sypialni Stworka, ręce

miał pełne Stworka skarbów. Stworek powiedział temu złodziejowi, żeby je oddał, ale
Mundungus Fletcher roześmiał się i... i uciekł...
- Powiedziałeś: „medalion pana Regulusa". Dlaczego? Skąd się tu wziął? Co pan Regulus
miał z nim wspólnego? Stworku, usiądź i powiedz mi wszystko, co wiesz o tym medalionie, i
o wszystkim, co łączyło z nim pana Regulusa!
Skrzat usiadł, zwinął się w kłębek, wcisnął mokrą twarz między kolana i zaczął się
kołysać do tyłu i do przodu. Kiedy przemówił, głos miał stłumiony, ale w cichej kuchni
słychać go było zupełnie wyraźnie.
- Panicz Syriusz stąd uciekł, i krzyżyk na drogę, bo był złym chłopcem i swoją samowolą
złamał serce mojej pani. Za to pan Regulus miał honor jak należy, wiedział, że nie wolno
splamić nazwiska rodu Blacków i znał godność swojej czystej krwi. Przez lata mówił o
Czarnym Panu, który chciał wyprowadzić czarodziejów z ukrycia, żeby zapanowali nad
mugolami i mugolakami... a kiedy miał szesnaście lat, pan Regulus przyłączył się do
Czarnego Pana. Taki był dumny, taki dumny, tak szczęśliwy, że mógł mu służyć... Aż
pewnego dnia, po roku służenia Czarnemu Panu, pan Regulus zszedł do kuchni, żeby
zobaczyć się ze Stworkiem. Pan Regulus zawsze lubił Stworka. I pan Regulus powiedział...
powiedział... - tu skrzat zakołysał się jeszcze szybciej - ...powiedział, że Czarny Pan
potrzebuje skrzata.
- Voldemort potrzebował skrzata? - powtórzył Harry, spoglądając ze zdumieniem na
Rona i Hermionę, którzy również wytrzeszczyli oczy.
- Och, tak - jęknął Stworek. - I pan Regulus wybrał Stworka. To wielki zaszczyt,
powiedział pan Regulus, to zaszczyt dla niego i dla Stworka, który musi zrobić wszystko, co
mu Czarny Pan rozkaże... a potem w-wrócić do domu.
Stworek kołysał się jeszcze szybciej, łkając głośno.
- Więc Stworek poszedł do Czarnego Pana. Czarny Pan nie powiedział Stworkowi, co
mają zamiar zrobić, tylko zabrał Stworka ze sobą do jaskini nad morzem. A za tą jaskinią była
druga, a w niej wielkie czarne jezioro...
Harry’emu włosy zjeżyły się na karku. Skrzekliwy głos Stworka zdawał się dobiegać
jakby sponad tej ciemnej wody. Widział, co się stało, widział to tak wyraźnie, jakby tam był...
- ...i tam była łódka...
Oczywiście, że była łódka, widmowo zielona, mała, zaczarowana tak, żeby jeden
czarodziej i jedna ofiara mogli nią popłynąć na wyspę pośrodku jeziora. A więc to w ten
sposób Voldemort sprawdził szczelność zaklęć chroniących horkruksa... wypożyczając
posłuszne stworzenie, domowego skrzata...

- Na tej wyspie była m-misa pełna eliksiru. Czarny P-Pan kazał Stworkowi pić ten
eliksir...
Skrzat zatrząsł się cały od stóp do głów.
- Stworek pił, a jak pił, zobaczył straszne rzeczy... żar palił mu wnętrzności... Stworek
krzyczał, wzywał pana Regulusa, żeby go uratował, wzywał swoją panią, ale Czarny Pan
tylko się śmiał... zmusił Stworka, by wypił cały eliksir... i wrzucił medalion do pustej misy... i
napełnił ją znowu eliksirem... a potem odpłynął, zostawiając Stworka na tej wyspie...
Harry widział to wszystko. Patrzył, jak biała, wężowa twarz Voldemorta znika w
ciemności, widział te czerwone oczy utkwione bezlitośnie w wijącym się skrzacie, który miał
umrzeć w ciągu kilku minut, dręczony straszliwym pragnieniem... ale dalej wyobraźnia
Harry’ego już nie sięgała, bo nie wiedział, w jaki sposób Stworkowi jednak udało się stamtąd
uciec.
- Stworek musiał się napić, podczołgał się na sam brzeg wyspy i napił się wody z
czarnego jeziora... i wtedy ręce, martwe ręce wynurzyły się z wody i wciągnęły Stworka pod
wodę...
- Jak ci się udało stamtąd uciec? - zapytał Harry i nie był wcale zaskoczony, że mówi
szeptem.
Stworek uniósł swą brzydką głowę i popatrzył na niego wielkimi, przekrwionymi oczami.
- Pan Regulus kazał Stworkowi wrócić.
- Wiem... ale jak uciekłeś inferiusom? Stworek najwyraźniej nie zrozumiał.
- Pan Regulus kazał Stworkowi wrócić - powtórzył.
- Wiem, ale...
- Harry, to przecież oczywiste - odezwał się Ron. - Deportował się!
- Ale... z tej jaskini nie można się deportować... i nie można się do niej aportować, bo w
przeciwnym wypadku Dumbledore...
- Magia skrzatów różni się od magii czarodziejów, prawda? Mogą się aportować i
deportować w Hogwarcie, a my nie możemy, zapomniałeś?
Przez chwilę Harry rozważał to w milczeniu. Jak Voldemort mógł popełnić taki błąd?
Nagle usłyszał chłodny glos Hermiony:
- To oczywiste, że Voldemort nie raczył zaprzątać sobie głowy takimi nędznymi
stworzeniami jak domowe skrzaty, podobnie jak wszyscy mieniący się czarodziejami czystej
krwi, którzy traktują je jak zwierzęta... i nigdy nie pomyślał o tym, że są obdarzone takim
rodzajem magicznej mocy, jakim on nie włada.

- Posłuszeństwo wobec pana jest najwyższym prawem skrzata domowego - wyrecytował
Stworek. - Stworkowi kazano wrócić do domu, więc Stworek wrócił do domu...
- A więc zrobiłeś to, co ci kazano - powiedziała łagodnie Hermiona. - Byłeś posłuszny
rozkazowi!
Stworek potrząsnął głową, kołysząc się jeszcze szybciej niż uprzednio.
- To co się stało, jak wróciłeś do domu? - zapytał Harry. - Co powiedział Regulus, jak mu
opowiedziałeś, co się wydarzyło?
- Pan Regulus był bardzo zaniepokojony, bardzo się martwił... Pan Regulus kazał
Stworkowi schować się, nie opuszczać domu. A potem... niedługo potem... pan Regulus
przyszedł pewnej nocy do komórki Stworka... i był taki dziwny, nie taki jak zwykle, jakby mu
się pomieszało w głowie... i powiedział, żeby Stworek zabrał go do tej jaskini, do jaskini, w
której Stworek był z Czarnym Panem...
I wybrali się tam. Harry widział wyraźnie oczami wyobraźni przerażonego starego
skrzata i chudego, ciemnowłosego szukającego, tak przypominającego Syriusza... Stworek
wiedział, jak otworzyć ukryte wejście do podziemnej pieczary, wiedział, jak wezwać maleńką
łódkę... tym razem popłynął nią z uwielbianym przez siebie Regulusem... na wyspę z misą
pełną trucizny...
- I kazał ci wypić eliksir? - zapytał z odrazą. Ale Stworek potrząsnął głową i zaszlochał.
Hermiona zatkała sobie usta ręką, jakby nagle coś zrozumiała.
- P-Pan Regulus wyjął z kieszeni medalion podobny do tego, który miał Czarny Pan powiedział Stworek, a strumienie łez pociekły mu po ryjkowatym nosie. - I kazał Stworkowi
go wziąć... a kiedy misa będzie pusta, zamienić medaliony...
Zaniósł się takim szlochem, że Harry musiał bardzo się skupić, żeby go zrozumieć.
- I kazał... Stworkowi... wracać... bez niego... i kazał Stworkowi... żeby wracał do domu...
i żeby nigdy nie powiedział swojej pani... co się tam wydarzyło... i żeby zniszczył... ten
pierwszy medalion. I wypił... cały eliksir... i Stworek zamienił medaliony... i patrzył... jak te
ręce wciągnęły pana Regulusa pod wodę... i...
- Och, Stworku! - jęknęła Hermiona, która również miała łzy w oczach.
Osunęła się przy nim na kolana i spróbowała go przytulić. Natychmiast zerwał się i
odskoczył od niej ze wstrętem.
- Szlama dotknęła Stworka, on nie może na to pozwolić, co by powiedziała jego pani!
- Powiedziałem ci, żebyś nie nazywał nikogo szlamą! - warknął Harry, ale skrzat już sam
wymierzał sobie karę: padł na podłogę i tłukł w nią czołem.

- Powstrzymaj go! - krzyknęła Hermiona. - Och, przecież to jest chore, nie widzisz, że to
jest chore, ten cały sposób, w jaki one muszą być posłuszne?
- Stworku... przestań! - zawołał Harry.
Skrzat leżał na podłodze, dysząc i drżąc, zielonkawa ślina błyszczała wokół jego ryjka,
na bladym czole już czerwienił się siniak, z zapuchniętych, przekrwionych oczu ciekły obfite
łzy. Harry jeszcze nigdy nie widział czegoś tak żałosnego.
- Więc zabrałeś ten medalion do domu - ciągnął bez litości, bo teraz musiał już poznać
całą prawdę. - I próbowałeś go zniszczyć?
- Stworek próbował, ale to nic nie dawało - jęknął skrzat. - Stworek próbował
wszystkiego, wszystkiego, co znał, ale wszystko na nic, nic nie działało... na pokrywie było
mnóstwo zaklęć... nie można było jej otworzyć... a Stworek był pewny, że to jedyny sposób,
żeby go zniszczyć, dostać się do środka... więc Stworek się ukarał, a potem znowu spróbował,
ukarał się... i znowu spróbował. Stworek nie wypełnił rozkazu, Stworek nie mógł zniszczyć
tego medalionu! A jego pani szalała z rozpaczy, bo pan Regulus zniknął, a Stworek nie mógł
jej powiedzieć, co się stało, nie, bo pan Regulus z... z-zakazał mu mówić któremukolwiek
członkowi rodziny, co się stało w j... jjja... jaskini... i... iiii...
Zaniósł się takim szlochem, że już nie można było zrozumieć ani jednego słowa.
Hermionie łzy ciekły po policzkach, gdy na niego patrzyła, ale nie śmiała go już dotknąć.
Nawet Ron, który nie był wielbicielem Stworka, miał niewyraźną minę. Harry przykucnął i
pokręcił głową, próbując sobie to wszystko poukładać w głowie.
- Nie rozumiem cię, Stworku - powiedział w końcu. - Voldemort próbował cię zabić,
Regulus stracił życie, żeby unieszkodliwić Voldemorta, a ty z taką ochotą wydałeś Syriusza
Voldemortowi? Poszedłeś do Narcyzy i Bellatriks, żeby przez nie przekazać informację
Voldemortowi...
- Harry, Stworek nie myśli w taki sposób - przerwała mu Hermiona, ocierając oczy
wierzchem dłoni. - Jest niewolnikiem. Skrzaty domowe są przyzwyczajone do złego, nawet
brutalnego traktowania, więc to, co zrobił z nim Voldemort, nie wykraczało aż tak bardzo
poza to, do czego przywykł. Jakie mogą mieć znaczenie dla domowego skrzata jakieś wojny
między czarodziejami? Jest lojalny wobec ludzi, którzy są dla niego mili, a taka musiała być
pani Black i z całą pewnością Regulus, więc służył im z ochotą, przejmując ich obyczaje i
poglądy. Wiem, co chcesz powiedzieć... że Regulus zmienił swoje poglądy... ale nic nie
wskazuje na to, by wyjaśnił to Stworkowi, prawda? I chyba wiem, dlaczego. Stworek i cała
rodzina Regulusa byli bardziej bezpieczni, trzymając się dawnych zasad, wciąż wyznając ideę
czystej krwi. Regulus próbował ich wszystkich ochronić.

- Syriusz...
- Syriusz traktował Stworka okropnie i dobrze o tym wiesz, Harry. Stworek był bardzo
samotny przez ten długi czas, zanim Syriusz tu zamieszkał, i prawdopodobnie tęsknił za
odrobiną uczucia. Jestem pewna, że „panna Cyzia" i „panna Bella" były bardzo miłe dla
Stworka, kiedy się u nich pojawił, więc powiedział im wszystko, co chciały wiedzieć. Wciąż
powtarzam wszem wobec, że czarodzieje zapłacą w końcu za to, w jaki sposób traktują
domowe skrzaty. No i Voldemort zapłacił... i zapłacił Syriusz.
Harry nie mógł znaleźć na to odpowiedzi. Patrząc na szlochającego na podłodze Stworka,
przypomniał sobie, co powiedział mu Dumbledore zaledwie kilka godzin po śmierci Syriusza:
Nie sądzę, by Syriusz... kiedykolwiek zauważył, że Stworek może mieć uczucia podobne do
ludzkich...
- Stworku - powiedział po chwili - kiedy poczujesz się na siłach... ee... proszę cię, usiądź.
Minęło kilka minut, zanim Stworek w końcu czknął parę razy i ucichł. Potem usiadł,
rozcierając sobie oczy pięściami jak małe dziecko.
- Stworku, chcę cię o coś poprosić - powiedział Harry, zerkając na Hermionę, by upewnić
się, czy dobrze robi; chciał być miły, a jednocześnie wiedział, że rozkaz musi być rozkazem.
Zmiana tonu jego głosu wyraźnie ją ucieszyła: uśmiechnęła się, jakby go zachęcała, by
ciągnął dalej w tym stylu. - Stworku, chciałbym, żebyś odszukał Mundungusa Fletchera.
Musimy się dowiedzieć, gdzie jest ten medalion... medalion pana Regulusa. To bardzo ważne.
Chcemy dokończyć to, co zaczął pan Regulus, żeby... ee... żeby się nie okazało, że umarł na
próżno.
Stworek opuścił ręce i spojrzał na Harry’ego.
- Odnaleźć Mundungusa Fletchera? - wychrypiał.
- I przyprowadzić go tutaj, na Grimmauld Place. Możesz to dla nas zrobić?
Stworek kiwnął głową i wstał, a Harry’emu nagle coś przyszło do głowy. Wyciągnął
woreczek od Hagrida i wyjął z niego fałszywy horkruks, ów medalion, w którym Regulus
umieścił liścik do Voldemorta.
- Stworku, chciałbym ci to dać - powiedział, wciskając mu medalion w rękę. - To należało
do Regulusa i jestem pewny, że bardzo by chciał, żebyś przyjął to jako wyraz jego
wdzięczności za to, co...
- Przesadziłeś, stary - mruknął Ron, bo zaledwie skrzat rzucił okiem na medalion, ryknął
żałośnie i rzucił się z powrotem na podłogę.
Prawie pół godziny trwało, zanim udało im się uspokoić Stworka, który tak się wzruszył
podarowaniem mu na własność czegoś, co należało do dziedzictwa rodu Blacków, że trzęsły

mu się kolana i nie mógł ustać na nogach. Kiedy już był w stanie zrobić kilka kroków, poszli
z nim do jego komorki, popatrzyli, jak chowa medalion między brudnymi kocami, i zapewnili
go, że ochrona tego cennego skarbu będzie dla nich zadaniem pierwszorzędnym w czasie jego
nieobecności. Potem skłonił się nisko przed Harrym i Ronem, a nawet wykonał dziwaczny
gest w stronę Hermiony, który był chyba próbą zasalutowania, i deportował się ze zwykłym
donośnym trzaskiem.

ROZDZIAŁ

JEDENASTY

Łapówka
Harry był pewny, że skoro Stworek potrafił uciec z jeziora pełnego inferiusów, to
schwytanie Mundungusa zajmie mu najwyżej parę godzin, więc krążył po domu przez całe
przedpołudnie w stanie gorączkowego oczekiwania. Stworek nie wrócił jednak ani do
południa, ani do wieczora. Kiedy zapadła noc, Harry’ego opanowało zniechęcenie i niepokój,
a nastroju nie poprawiła mu kolacja składająca się głównie ze spleśniałego chleba, który
Hermiona daremnie usiłowała transmutować w coś lepszego.
Stworek nie wrócił następnego dnia, nie wrócił też dzień później. Na placyku przed
domem pojawiły się za to dwie zakapturzone postacie i do późnej nocy spoglądały w
kierunku domu numer dwanaście, którego nie mogły przecież widzieć.
- To na pewno śmierciożercy - powiedział Ron, kiedy wszyscy troje obserwowali je z
okien salonu. - Myślicie, że wiedzą, że tu jesteśmy?
- Nie sądzę - odpowiedziała Hermiona, choć miała przestraszoną minę - bo gdyby
wiedzieli, to przysłaliby tutaj Snape’a, nie?
- Myślisz, że tu był i zaklęcie Moody’ego zawiązało mu język w supeł?
- Tak, bo inaczej na pewno by im powiedział, jak dostać się do środka, prawda? Oni
pewnie obserwują plac, czekając, aż się pojawimy. Wiedzą, że Harry odziedziczył ten dom.
- A w jaki sposób... - zaczął Harry.
- Testamenty czarodziejów są badane przez ministerstwo, nie pamiętasz? Wiedzą, że
Syriusz zapisał ci ten dom.
Obecność śmierciożerców na zewnątrz jeszcze bardziej pogłębiła ponurą atmosferę
wewnątrz domu. Od czasu pojawienia się patronusa pana Weasleya nie mieli żadnych
wiadomości od nikogo i nerwowe napięcie zaczynało dawać o sobie znać. Ron, niespokojny i
rozdrażniony, nabrał głupiego zwyczaju bawienia się wygaszaczem w kieszeni, co
doprowadzało do szału Hermionę, która dla skrócenia sobie czasu oczekiwania na Stworka

studiowała Baśnie barda Beedle’a, a ustawiczne miganie światła wcale jej w tym nie
pomagało.
- Czy mógłbyś wreszcie przestać?! - krzyknęła trzeciego wieczoru, gdy światło w salonie
ponownie zgasło.
- Przepraszam, przepraszam! - powiedział Ron, pstrykając wygaszaczem i zapalając
światło. - Robię to machinalnie!
- A nie możesz sobie znaleźć jakiegoś pożytecznego zajęcia?
- Na przykład czytania książek dla dzieci?
- Ron, tę książkę zostawił mi Dumbledore...
- A mnie zostawił wygaszacz, może się spodziewał, że będę go używać!
Nie mogąc znieść tych sprzeczek, Harry wyśliznął się po cichu z pokoju. Ruszył na dół,
zmierzając do kuchni, którą wciąż odwiedzał, bo przeczuwał, że Stworek właśnie tam się
pojawi. Był już w połowie schodów do przedpokoju, gdy usłyszał stuknięcie we frontowe
drzwi, a potem metaliczne kliknięcia i podzwanianie łańcucha.
Z nerwami napiętymi do ostatecznych granic wyciągnął różdżkę, wsunął się w cień obok
wiszących na ścianie głów skrzatów i czekał. Drzwi otworzyły się, zobaczył oświetlony
latarniami placyk i zarys zakapturzonej postaci, która weszła do środka i zamknęła za sobą
drzwi. Intruz zrobił krok do przodu i natychmiast zabrzmiał głos Moody’ego:
- Severus Snape?
A potem w głębi przedpokoju wyrosła z dywanu szarawa postać i ruszyła ku intruzowi,
unosząc martwą rękę.
- To nie ja ciebie zabiłem, Albusie - powiedział spokojny głos.
Zaklęcie prysło, widmowa postać eksplodowała, a postać przybysza znikła w obłoku
gęstego pyłu.
Harry skierował różdżkę w sam środek szarego obłoku.
- Nie ruszaj się! - krzyknął.
Zapomniał o portrecie pani Black. Na dźwięk jego głosu ukrywające ją zasłony rozsunęły
się gwałtownie i rozległ się wrzask:
- Szlamy i szumowiny kalające mój dom...
Ron i Hermiona zbiegli z łoskotem po schodach, tak jak Harry celując różdżkami w
nieznajomego, który wyłonił się z obłoku kurzu i stal z rękami wzniesionymi do góry.
- Nie strzelać, to ja, Remus!
- Och, dzięki Bogu... - westchnęła z ulgą Hermiona i skierowała różdżkę na panią Black.

Huknęło, zasłony zasunęły się z powrotem i zapadła cisza. Ron też opuścił różdżkę, ale
Harry trzymał swoją w pogotowiu.
- Pokaż się! - zawołał.
Lupin wszedł w krąg światła lampy, wciąż trzymając ręce w górze.
- Jestem Remus John Lupin, wilkołak, zwany czasami Lunatykiem, jeden z czterech
twórców Mapy Huncwotów, mąż Nimfadory, znanej jako Tonks, a ciebie, Harry, nauczyłem,
jak wyczarować patronusa, który w twoim wypadku przybiera postać jelenia.
- Och, w porządku - powiedział Harry, opuszczając różdżkę - ale musiałem sprawdzić...
- Jako wasz były nauczyciel obrony przed czarną magią całkowicie się z tym zgadzam.
Ron, Hermiono, nie powinniście tak szybko opuszczać różdżek.
Zbiegli na dół, by się z nim przywitać. Ubrany w grubą, czarną pelerynę podróżną,
wyglądał na zmęczonego, ale i ucieszonego, widząc ich całych i zdrowych.
- Więc Severus się nie pokazał?
- Nie - odrzekł Harry. - Co się dzieje? Nikomu nic się nie stało?
- Jak dotąd nie, ale wszyscy jesteśmy śledzeni. Na zewnątrz jest dwóch śmierciożerców...
- Wiemy...
- ...i musiałem się aportować dokładnie na szczycie schodków przed frontowymi
drzwiami, żeby mnie nie zobaczyli. Na pewno nie wiedzą, że tutaj jesteście, bo ściągnęliby
więcej swoich towarzyszy. Węszą we wszystkich miejscach, które są jakoś z tobą związane,
Harry. Chodźmy na dół, mam wam wiele do opowiedzenia, a i ja chcę się dowiedzieć, co się u
was wydarzyło, odkąd opuściliście Norę.
Zeszli razem do kuchni, gdzie Hermiona wycelowała różdżką w palenisko. Natychmiast
buchnął ogień, który złagodził surowość kamiennych ścian i ozłocił długi stół łagodnym
blaskiem. Lupin wyciągnął spod peleryny parę butelek kremowego piwa i wszyscy usiedli
przy stole.
- Byłem tu trzy dni temu, ale musiałem najpierw zgubić śledzących mnie śmierciożerców
- powiedział. - Więc po weselu trafiliście prosto tutaj?
- Nie - odpowiedział Harry. - Schroniliśmy się później, dopiero po tym, jak natknęliśmy
się na dwóch śmierciożerców w kafejce na Tottenham Court Road.
Lupin oblał się kremowym piwem.
- CO?!
Opowiedzieli mu, co się wydarzyło, a kiedy skończyli, Lupin był wyraźnie przerażony.
- Ale w jaki sposób tak szybko was znaleźli? Przecież nie można wyśledzić kogoś, kto się
teleportował, chyba że złapie się go w chwili, gdy znika!

- I chyba trudno przypuszczać, że po prostu szli sobie ulicą i przypadkowo na nas się
natknęli, prawda? - powiedział Harry.
- Zastanawialiśmy się - dodała Hermiona - czy Harry wciąż nie ma na sobie Namiaru.
- To niemożliwe - odparł Lupin. Ron zrobił triumfalną minę, a Harry poczuł ulgę. Zresztą, gdyby nawet tak było, to wiedzieliby też, że Harry jest tutaj, prawda? Nie mam
pojęcia, w jaki sposób zdołali was dopaść na Tottenham Court Road, to bardzo niepokojąca
sprawa, naprawdę bardzo niepokojąca.
Dla Harry’ego było to w tej chwili mniej ważne.
- Opowiedz nam, co się stało od czasu, jak uciekliśmy z wesela. Nie mieliśmy żadnych
wiadomości, odkąd ojciec Rona powiadomił nas, że jego rodzina jest bezpieczna.
- No więc uratował nas Kingsley. Dzięki jego ostrzeżeniu większość gości weselnych
zdołała się deportować, zanim oni się pojawili.
- To byli śmierciożercy czy ludzie z ministerstwa? - zapytała Hermiona.
- I ci, i ci, ale prawdę mówiąc, teraz to wszystko jedno. Było ich tam kilkunastu, ale nie
wiedzieli, że ty tam jesteś, Harry. Artur mówi, że próbowali ze Scrimgeoura wyciągnąć
torturami, gdzie jesteś, zanim go zabili. Jeśli to prawda, to cię nie wydał.
Harry spojrzał na Rona i Hermionę; ich miny wyrażały tę samą mieszaninę zgrozy i ulgi,
którą i on teraz odczuł. Nigdy nie lubił Scrimgeoura, ale jeśli to, co powiedział Lupin, było
prawdą, minister ocalił mu życie, tracąc własne.
- Śmierciożercy przeszukali Norę od piwnic po dach - ciągnął Lupin. - Znaleźli ghula, ale
nie odważyli się podejść bliżej... a potem całymi godzinami przesłuchiwali tych, którzy tam
byli. Chcieli się dowiedzieć czegoś o tobie, Harry, ale, oczywiście, nikt poza członkami
Zakonu nie wiedział, że tam byłeś. W tym samym czasie, gdy rozwalili wesele, inni
śmierciożercy wdarli się do wszystkich powiązanych z Zakonem domów. Nikogo nie zabili dodał pospiesznie, uprzedzając pytanie •- ale byli bardzo brutalni. Spalili dom Dedalusa
Diggle’a, ale, jak wiecie, jego samego tam nie było. Rodzinę Tonks potraktowali
Cruciatusem, chcąc się dowiedzieć, dokąd się po wizycie u nich udałeś. No, ale żyją, doznali
głębokiego wstrząsu, to chyba oczywiste, ale żyją.
- A więc śmierciożercy przełamali jednak te wszystkie zaklęcia ochronne? - zapytał
Harry, pamiętając, jak były skuteczne, gdy on sam wdarł się do ogrodu rodziców Tonks.
- Musisz zdać sobie sprawę z tego, Harry, że śmierciożercy dysponują teraz całą potęgą
ministerstwa. Mogą rzucać brutalne zaklęcia, nie bojąc się, że zostaną zidentyfikowani i
aresztowani. Udało im się przełamać nasze wszystkie zaklęcia ochronne, a jak już wdarli się
do środka, nie kryli się z tym, po co przyszli.

- A próbują chociaż usprawiedliwić stosowanie tortur, żeby się dowiedzieć, gdzie jest
Harry? - zapytała Hermiona, a w jej głosie wyczuwało się napięcie.
- No... - Lupin zawahał się, po czym wyciągnął złożony egzemplarz „Proroka
Codziennego". - Masz - powiedział, przesuwając gazetę po stole w stronę Harry’ego. - I tak
wcześniej czy później sam byś się o tym dowiedział. Pod takim pretekstem cię poszukują.
Harry rozwinął gazetę. Pierwszą stronę wypełniała jego fotografia. Odczytał widniejący
nad nią nagłówek:
POSZUKIWANY
W CELU PRZESŁUCHANIA
W SPRAWIE ŚMIERCI
ALBUSA DUMBLEDORE’A
Ron i Hermiona wydali z siebie okrzyki oburzenia, ale Harry nic nie powiedział. Odsunął
od siebie gazetę, już wiedział, co będzie w środku. Tylko ci, którzy byli na szczycie wieży,
kiedy zginął Dumbledore, wiedzieli, kto naprawdę go zabił, a jak obwieściła już wszem
wobec Rita Skeeter, Harry’ego widziano, gdy uciekał z tego miejsca w chwilę po upadku
Dumbledore’a z wieży.
- Przykro mi, Harry - powiedział Lupin.
- Więc śmierciożercy przejęli też kontrolę nad „Prorokiem Codziennym"? - zapytała ze
złością Hermiona.
Lupin pokiwał głową.
- Ale ludzie na pewno zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje?
- Zamachu stanu dokonano gładko i po cichu. Oficjalna wersja głosi, że Scrimgeour po
prostu podał się do dymisji. Zastąpił go Pius Thicknesse, który jest pod działaniem zaklęcia
Imperius.
- Dlaczego Voldemort sam nie ogłosił się ministrem magii? - zapytał Ron.
Lupin roześmiał się.
- Ron, przecież nie musiał! Praktycznie i tak już rządzi, więc po co miałby siedzieć za
biurkiem ministra? Jego marionetka, Thicknesse, zajmuje się codziennymi sprawami, a
Voldemort może swobodnie planować działania zmierzające do zapanowania nad całym
światem. Oczywiście wielu ludzi szybko się domyśliło, co naprawdę się stało. W ciągu paru
ostatnich dni polityka ministerstwa radykalnie się zmieniła i krążą pogłoski, że za tym
wszystkim stoi Voldemort. Ale to są tylko szeptem powtarzane plotki. Nikt już nie wie, komu

można ufać, wszyscy boją się coś powiedzieć głośno, w obawie, że jeśli ich domysły są
słuszne, pogrążą siebie i swoje rodziny. Tak, Voldemort bardzo sprytnie rozgrywa tę partię.
Gdyby ogłosił się ministrem, mogłoby dojść do masowej rebelii, a pozostając w cieniu,
wywołuje zamieszanie, niepewność i strach.
- A te radykalne zmiany w polityce ministerstwa - powiedział Harry - polegają również
na tym, że ostrzega się cały czarodziejski świat przede mną, a nie przed Voldemortem, tak?
- Z całą pewnością, i trzeba przyznać, że to mistrzowskie posunięcie. Teraz, kiedy
Dumbledore nie żyje, to ty, Chłopiec, Który Przeżył, stałbyś się symbolem i przywódcą ruchu
oporu przeciw Voldemortowi. A sugerując, że miałeś jakiś udział w śmierci Dumbledore’a,
Voldemort nie tylko wyznacza cenę za twoją głowę, ale zasiewa wątpliwości i strach w tych,
którzy na pewno by cię bronili. A tymczasem ministerstwo rozpoczęło walkę z czarodziejami
urodzonymi w mugolskich rodzinach. - Lupin wskazał na „Proroka Codziennego". Popatrzcie na stronę drugą.
Hermiona przewróciła stronę gazety z taką odrazą, z jaką kiedyś przerzucała strony
Tajemnic najczarniejszej magii.
- Rejestr mugolaków - przeczytała nagłos. - Ministerstwo Magii rozpoczyna przegląd tak
zwanych mugolaków, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób poznali tajemnice magii. Ostatnie
badania przeprowadzone w Departamencie Tajemnic dowodzą, że zdolności czarodziejskie
mogą być przekazywane tylko dzieciom urodzonym z małżeństw czarodziejów. Tam, gdzie nie
ma dowodów na pochodzenie z rodzin czarodziejskich, można śmiało przypuszczać, że tak
zwani mugolacy są uzurpatorami, którzy zdobyli czarodziejskie zdolności, posługując się
podstępem lub siłą. Ministerstwo jest zdecydowane położyć kres temu szkodliwemu
procederowi i wzywa każdego tak zwanego mugolaka na przesłuchanie przed nowo powołaną
Komisją Rejestracji Mugolaków.
- Ludzie na to nie pozwolą - stwierdził Ron.
- To już się dzieje - powiedział Lupin. - Już teraz, kiedy o tym mówimy, trwa polowanie
na mugolaków.
- Ale niby jak oni mieli „zdobyć" czarodziejskie zdolności? - zapytał Ron. - To jakaś
głupota, przecież gdyby można było je wykraść, to nie byłoby ani jednego charłaka, prawda?
- Wiem - odrzekł Lupin. - Ale jeśli nie udowodnisz, że masz choćby jednego krewnego
czarodzieja, oskarżą cię o nielegalne nabycie zdolności czarodziejskich i zostaniesz ukarany.
Ron zerknął na Hermionę, a potem powiedział:
- A jeśli czarodziej czystej krwi albo mieszaniec przysięgnie, że mugolak jest członkiem
jego rodziny? Powiem wszystkim, że Hermiona jest moją kuzynką...

Hermiona położyła rękę na jego dłoni i mocno ją ścisnęła.
- Dziękuję ci, Ron, ale nie mogłabym pozwolić, żebyś...
- Nie będziesz miała wyboru - żachnął się Ron, odwzajemniając jej uścisk. - Nauczę cię
genealogii mojej rodziny, żebyś mogła odpowiedzieć na każde pytanie o swoje pochodzenie.
Hermiona zaśmiała się drwiąco.
- Ron, uciekamy z Harrym Potterem, najbardziej poszukiwaną osobą w całym kraju, więc
moje pochodzenie chyba nie bardzo się liczy. Gdybym wróciła do szkoły, to co innego. Jakie
są plany Voldemorta co do Hogwartu? - zapytała, zwracając się do Lupina.
- Teraz każda młoda czarownica i każdy młody czarodziej ma obowiązek uczęszczania do
szkoły. Ogłoszono to wczoraj. To zmiana, bo do tej pory nigdy nie było to obowiązkowe.
Oczywiście prawie każdy ukończył Hogwart, ale rodzice mieli prawo nauczania dzieci w
domu albo wysłania ich za granicę, jeśli taka była ich wola. W ten sposób Voldemort będzie
miał wszystkich czarodziejów pod kontrolą już od młodych lat. Jest to też sposób na
wyeliminowanie mugolaków, bo każdy uczeń musi najpierw otrzymać świadectwo Statusu
Krwi, to znaczy musi udowodnić ministerstwu, że ma właściwe pochodzenie, zanim dostanie
pozwolenie na naukę.
Harry poczuł obrzydzenie i gniew. Wyobraził sobie tych wszystkich podekscytowanych
jedenastolatków, ślęczących nad nowo zakupionymi podręcznikami, nieświadomych, że nigdy
nie zobaczą Hogwartu, a może już nigdy nie zobaczą też swoich rodzin.
- To jest... to jest... - wymamrotał, poszukując odpowiedniego słowa, które by oddało to,
co o tym myślał, ale Lupin powiedział cicho:
- Wiem. - A po chwili wahania dodał: - Zrozumiem, jeśli mi odpowiesz, że nie możesz
tego potwierdzić, ale Zakon ma wrażenie, że Dumbledore przekazał ci jakąś misję do
spełnienia.
- To prawda. Ron i Hermiona też biorą w niej udział.
- Możesz mi powiedzieć, co to za misja?
Harry spojrzał w jego przedwcześnie pomarszczoną twarz, obramowaną gęstymi,
siwiejącymi włosami, i poczuł żal, że nie może udzielić mu innej odpowiedzi.
- Nie mogę, Remusie. Przykro mi. Jeśli Dumbledore ci tego nie powiedział, to i ja nie
mogę.
- Przewidywałem taką odpowiedź - powiedział Lupin z nutą zawodu w głosie. - Ale
mimo to mogę ci się jakoś przydać. Wiesz, kim jestem i co potrafię. Mogę iść z wami, żeby
zapewnić wam ochronę. Nie musisz mi mówić, co zamierzasz zrobić.

Harry zawahał się. Była to bardzo kusząca propozycja, choć trudno mu było sobie
wyobrazić, jak mogliby utrzymać w tajemnicy cel misji przed kimś, kto będzie im przez cały
czas towarzyszyć.
Natomiast Hermiona zrobiła zdziwioną minę.
- A co z Tonks? - zapytała.
- O co ci chodzi?
- A o to, że od niedawna jest twoją żoną! Jak by się czuła, gdybyś ją zostawił i poszedł z
nami?
- Tonks będzie całkowicie bezpieczna. Będzie w domu swoich rodziców.
Było coś dziwnego w jego tonie, jakiś zagadkowy chłód. Dziwny był też pomysł, by
Tonks ukryła się w domu rodziców: w końcu należała do Zakonu Feniksa i jak dotąd zawsze
była chętna do czynnego udziału w każdej akcji.
- Remusie - powiedziała niepewnym głosem Hermiona - czy wszystko jest w porządku...
między tobą i...
- Wszystko jest w porządku, nie martw się - odrzekł ostro Lupin.
Hermiona zaczerwieniła się. Zapadło pełne zakłopotania milczenie, a potem Lupin
powiedział takim tonem, jakby zmuszał się do wyznania czegoś wstydliwego:
- Tonks będzie miała dziecko.
- Och, to cudownie! - pisnęła Hermiona.
- Wspaniale! - ucieszył się Ron.
- Moje gratulacje - powiedział Harry. Uśmiech Lupina był wyraźnie wymuszony, bardziej
przypominał grymas.
- Więc... zgadzacie się? Trójka zamieni się w czwórkę? Jestem przekonany, że
Dumbledore nie miałby nic przeciwko temu, w końcu to on mianował mnie nauczycielem
obrony przed czarną magią. A muszę wam powiedzieć, że według mnie stoimy w obliczu
magii, z którą wielu z nas nigdy się nie spotkało. Wielu z nas nawet sobie nie wyobraża, co to
za potęga.
Ron i Hermiona spojrzeli na Harry’ego.
- Żeby wszystko było jasne - powiedział. - Chcesz zostawić Tonks w domu jej rodziców i
pójść z nami, tak?
- Będzie tam całkowicie bezpieczna, oni się nią zaopiekują. - Stanowczość, z jaką to
powiedział, graniczyła z obojętnością. - Harry, jestem pewny, że James bardzo by chciał,
żebym był z wami.

- A ja nie jestem - powiedział powoli Harry. - Jestem przekonany, że mój ojciec chciałby
wiedzieć, dlaczego nie zostałeś ze swoim dzieckiem.
Lupin zbladł. Temperatura w kuchni mogła opaść o dziesięć stopni. Ron zaczął się
rozglądać tak, jakby mu kazano zapamiętać każdy szczegół tego pomieszczenia. Spojrzenie
Hermiony wędrowało od Harry’ego do Lupina i z powrotem.
- Nie rozumiesz - powiedział w końcu Lupin.
- Więc mi wyjaśnij. Lupin przełknął ślinę.
- Ja... ja popełniłem poważny błąd, poślubiając Tonks. Zrobiłem to bez głębszego
zastanowienia i bardzo tego żałuję.
- Rozumiem... Więc zamierzasz po prostu porzucić ją i dziecko i uciec z nami?
Lupin zerwał się, przewracając krzesło. Patrzył na Harry’ego tak dzikim wzrokiem, że
ten po raz pierwszy w życiu dojrzał cień wilka w ludzkiej twarzy.
- Nie rozumiesz, co ja zrobiłem mojej żonie i mojemu nienarodzonemu dziecku?! Nie
powinienem był się z nią ożenić! Uczyniłem z niej wyrzutka! - Kopnął na bok krzesło, które
przed chwilą przewrócił. - Zawsze widziałeś mnie tylko wśród innych członków Zakonu albo
pod opieką Dumbledore’a w Hogwarcie! Nie masz pojęcia, jak w świecie czarodziejów
traktuje się takie stworzenia jak ja! Kiedy się dowiedzą o mojej przypadłości, nie zechcą ze
mną nawet rozmawiać! Nie rozumiesz, co ja zrobiłem? Nasze małżeństwo wzbudza wstręt
nawet w jej własnej rodzinie! Którzy rodzice chcieliby, żeby ich córka poślubiła wilkołaka? A
to dziecko... to dziecko...
Złapał się obiema dłońmi za włosy i zaczął je szarpać. Wyglądał, jakby dostał obłędu.
- Wilkołaki zwykle się nie rozmnażają! To dziecko będzie takie jak ja... Jak mógłbym
sobie wybaczyć tę zbrodnię... przecież ja świadomie przeniosłem moją straszną przypadłość
na niewinne dziecko! A jeśli nawet jakimś cudem nie stanie się takie jak ja, to będzie mu sto
razy lepiej bez ojca, którego musiałoby się wstydzić!
- Remusie - wyszeptała Hermiona ze łzami w oczach - nie mów tak... Przecież żadne
dziecko nie mogłoby się ciebie wstydzić!
- No, nie wiem, Hermiono - powiedział Harry. - Ja na przykład bardzo bym się go
wstydził.
Harry nie wiedział, co jest źródłem wściekłości, która go ogarnęła. On też zerwał się z
krzesła. Lupin wyglądał, jakby Harry go uderzył.
- Jeśli nowy reżym uważa, że trzeba pozbyć się mugolaków - powiedział Harry - to co
zrobią z półwilkołakiem, którego ojciec jest w Zakonie Feniksa? Mój ojciec oddał życie,

broniąc mojej matki i mnie, a ty uważasz, że pochwaliłby twój zamiar opuszczenia dziecka i
wyruszenia z nami na wyprawę w poszukiwaniu przygód?
- Jak... jak śmiesz?! - krzyknął Lupin. - Tu nie chodzi o żadne pragnienie... przygód albo
sławy... jak śmiesz sugerować coś tak...
- Myślisz, że jesteś wielkim chojrakiem, chciałbyś być bohaterem jak Syriusz...
- Harry, przestań! - zawołała błagalnym tonem Hermiona, ale on nadal wpatrywał się ze
złością w twarz Lupina.
- Nigdy bym w to nie uwierzył - wycedził Harry. - Człowiek, który nauczył mnie walczyć
z dementorami... tchórzem.
Lupin wyciągnął różdżkę tak szybko, że Harry nawet nie zdążył sięgnąć po swoją.
Huknęło i poczuł, że leci do tyłu, a kiedy uderzył plecami w ścianę i osunął się na podłogę,
dostrzegł znikający w drzwiach ogon czarnej peleryny.
- Remusie! Remusie, wracaj! - krzyknęła Hermiona, ale nie było odpowiedzi.
Chwilę później trzasnęły frontowe drzwi.
- Harry! - jęknęła Hermiona. - Jak mogłeś!
- To wcale nie było trudne - odparł Harry. Wstał, czując, jak nabrzmiewa mu siniak na
głowie.
Wciąż był tak rozwścieczony, że cały dygotał.
- Nie patrz tak na mnie! - burknął do Hermiony.
- Nie zaczynaj z nią! - warknął Ron.
- Nie... nie... nie będziemy ze sobą walczyć! - powiedziała Hermiona, stając między nimi.
- Nie powinieneś mówić Lupinowi takich rzeczy - powiedział Ron.
- Sam się o to prosił - odparł Harry.
Przez głowę przemykały mu strzępy wizji: Syriusz wpadający za Zasłonę, Dumbledore
zawieszony w powietrzu, błysk zielonego światła i głos matki błagającej o litość...
- Rodzice - powiedział - nie powinni porzucać swoich dzieci, chyba że... chyba że są do
tego zmuszeni.
- Harry... - Hermiona wyciągnęła do niego rękę, ale strząsnął ją i odszedł wpatrzony w
ogień, który wyczarowała w kominku.
Kiedyś przemawiał do Lupina z tego kominka, pytając go o Jamesa, a Lupin go
pocieszył. Teraz wydało mu się, że udręczona, biała twarz Lupina płynie przed nim w
powietrzu. Poczuł dojmujące wyrzuty sumienia. Ron i Hermiona milczeli, ale był pewny, że
patrzą na siebie wymownie za jego plecami.
Odwrócił się i przyłapał ich, jak pospiesznie odwracają od siebie wzrok.

- Tak, nie powinienem nazywać go tchórzem.
- Nie, nie powinieneś - powiedział natychmiast Ron.
- Ale zachowuje się jak tchórz.
- Mimo to... - zaczęła Hermiona.
- Wiem - przerwał jej Harry. - Ale jeśli to sprawi, że wróci do Tonks, to może było warto,
co?
W jego głosie zabrzmiała błagalna nuta. Hermiona sprawiała wrażenie, że mu
współczuje, Ron się wahał. Harry opuścił wzrok, myśląc o ojcu. Czy poparłby go w tym, co
po wiedział do Lupina, czy byłby zły, widząc, jak jego syn traktuje jego starego przyjaciela?
Zdawało się, że w cichej kuchni powietrze wciąż drży od wstrząsu, jakim była niedawna
scena, i od niewypowiedzianych na głos wyrzutów Rona i Hermiony. Przyniesiony przez
Lupina „Prorok Codzienny" nadal leżał na stole, Harry Potter ze zdjęcia na pierwszej stronie
patrzył w sufit. Harry podszedł do stołu, usiadł i otworzył gazetę byle gdzie, udając, że czyta.
Sens wydrukowanych słów zupełnie nie docierał do niego, wciąż miał przed oczami Lupina,
wciąż dźwięczały mu w uszach jego własne słowa. Był pewny, że po drugiej stronie
„Proroka" Ron i Hermiona znowu porozumiewają się bez słów. Przewrócił z hałasem stronę i
nagle dostrzegł nazwisko Dumbledore’a. Dopiero po dłuższej chwili uświadomił sobie, na co
patrzy. Była to rodzinna fotografia, a pod nią słowa: Rodzina Dumbledore’ów: od lewej
Albus, Persiwal trzymający na ręku nowo narodzoną Arianę, Kendra i Aberforth.
Przyjrzał się fotografii uważniej. Ojciec Dumbledore’a, Persiwal, był przystojnym
mężczyzną o oczach, które zdawały się migotać nawet na tej starej, wyblakłej fotografii.
Niemowlę, Ariana, było niewiele większe od bochenka chleba i niczym szczególnym się nie
wyróżniało. Matka, Kendra, miała kruczoczarne włosy upięte w wysoki kok i twarz, która
przypominała rzeźbę. Pomimo że miała na sobie jedwabną suknię z wysokim kołnierzem,
Harry’emu przywodziła na myśl Indiankę, kiedy przyglądał się jej czarnym oczom,
wydatnym kościom policzkowym i prostemu nosowi. Albus i Aberforth byli ubrani w
kurteczki z koronkowymi kołnierzykami i mieli identyczne, sięgające ramion włosy. Albus
wyglądał na starszego o kilka lat, ale poza tym obaj chłopcy byli do siebie bardzo podobni, bo
Albus nie miał jeszcze złamanego nosa i nie nosił okularów.
Rodzina wyglądała na szczęśliwą i całkiem normalną, uśmiechając się do niego pogodnie
z gazety. Maleńka Ariana machała rączką wystającą z chusty, w którą była owinięta. Nad
fotografią był nagłówek:
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ALBUSA DUMBLEDOREA
pióra Rity Skeeter
Harry pomyślał, że już nic nie może sprawić, by poczuł się gorzej, więc zaczął czytać:
Dumna i wyniosła Kendra Dumbledore nie mogła znieść, że jest na ustach
wszystkich po głośnym aresztowaniu jej męża Persiwala i osadzeniu go w Azkabanie.
Postanowiła więc opuścić rodzinną siedzibę w Mould-on-the-Wold i przenieść się do
Doliny Godryka, wioski rozsławionej później jako miejsce, w którym Harry Potter w
tak dziwny sposób uniknął śmierci z rąk Sami-Wiecie-Kogo.
Podobnie jak Mould-on-the-Wold, Dolinę Godryka zamieszkiwało sporo rodzin
czarodziejów, ale ponieważ Kendra nikogo tam nie znała, mogła liczyć na to, że nie
będzie budzić takiej sensacji jak w rodzinnej wiosce. Chodź z początku jej nowi
sąsiedzi w dobrej wierze próbowali nawiązać z nią kontakt, wkrótce się przekonali,
że pani Dumbledore wcale sobie tego nie życzy, i zostawili ją oraz jej rodzinę w
spokoju.
„Zatrzasnęła mi drzwi przed nosem, kiedy przyszłam ją powitać z kociołkowymi
pieguskami własnej roboty", mówi Bathilda Bagshot. „Podczas całego pierwszego
roku ich pobytu zawsze widywałam tylko tych dwóch chłopców. W ogóle bym nie
wiedziała, że mają córkę, gdybym pewnej księżycowej nocy nie poszła zbierać
plangentinek. To było pierwszej zimy po ich osiedleniu się w Dolinie Godryka,
zobaczyłam, jak Kendra wyprowadza Arianę do ogrodu na tyłach domu.
Oprowadziła ją raz wokół trawnika, przez cały czas trzymając za rękę, a potem
wróciła z nią do domu. Nie wiedziałam, co o tym sądzić".
Wiele wskazuje na to, że przeniesienie się do Doliny Godryka miało służyć
ukryciu Ariany przed światem i prawdopodobnie Kendra planowała to od łat. Warto
zwrócić uwagę na czas, w którym to się stało. Ariana miała zaledwie siedem lat,
kiedy znikła, a większość ekspertów uważa, że zdolności czarodziejskie, jeśli istnieją,
ujawniają się właśnie do tego wieku. Nikt z żyjących nie pamięta, by Ariana
kiedykolwiek je przejawiała. Wydaje się więc oczywiste, że Kendra wołała zataić
istnienie córki, niż przeżyć hańbę z powodu urodzenia charłaka. Zamieszkanie z dała
od znajomych i sąsiadów, którzy znali Arianę, sprawiło, że uwięzienie jej w domu
stało się o wiele łatwiejsze. Kendra mogła liczyć na to, że ta niewielka liczba osób,
które wiedziały o istnieniu Ariany, będzie trzymać buzię na kłódkę, włączając w to jej

dwóch braci, których matka szybko nauczyła odpowiedzi na wszelkie pytania o
Arianę: „Moja siostra jest za słaba i za chorowita, by chodzić do szkoły".
W przyszłym tygodniu: Albus Dumbledore w Hogwarcie - nagrody i pozory.
Harry się pomylił: to, co przeczytał, sprawiło, że jednak poczuł się jeszcze gorzej.
Ponownie spojrzał na fotografię szczęśliwej rodziny. Czy to możliwe? Jak to stwierdzić?
Musi udać się do Doliny Godryka, nawet jeśli Bathilda nie jest już w stanie z nim
porozmawiać, musi odwiedzić to miejsce, w którym i on, i Dumbledore stracili najbliższych.
Odkładał właśnie gazetę, żeby zapytać Rona i Hermionę, co o tym myślą, gdy nagle rozległ
się ogłuszający trzask.
Po raz pierwszy od trzech dni Harry zapomniał o Stworku. Pomyślał, że to Lupin
aportował się w kuchni, i przez chwilę nie mógł się rozeznać w kłębowisku ludzkich
członków, które pojawiło się znikąd obok jego krzesła. Zerwał się na równe nogi, a kiedy
Stworek wreszcie się z tego wszystkiego wyplątał, skłonił się przed nim i zaskrzeczał:
- Panie, Stworek wrócił z tym złodziejem, Mundungusem Fletcherem.
Mundungus wstał chwiejnie i wyciągnął różdżkę. Hermiona była jednak szybsza.
- Expelliarmus!
Różdżka Mundungusa wyleciała w powietrze, a Hermiona ją złapała. Mundungus
wytrzeszczył dziko oczy i pomknął w kierunku schodów. W ostatniej chwili Ron chwycił go
wpół, rzucając się na niego jak podczas meczu rugby. Mundungus zwalił się z głuchym
łoskotem na kamienną posadzkę.
- Co?! - zawył, próbując się uwolnić z uchwytu Rona. - Co ja takiego zrobiłem? W co wy
gracie, nasyłając na mnie tego cholernego skrzata? Co ja zrobiłem? Puszczaj mnie, bo...
- Nie bardzo możesz komukolwiek grozić - powiedział Harry.
Odrzucił gazetę, kilkoma długimi krokami przeszedł przez kuchnię i ukląkł przy
Mundungusie, który zamarł z przerażoną miną. Ron wstał, dysząc, i patrzył, jak Harry celuje
różdżką prosto w nos Mundungusa. Mundungus cuchnął potem i tytoniem, włosy miał
potargane, a szatę poplamioną.
- Stworek przeprasza, że tak późno przyprowadził tego złodzieja - zaskrzeczał skrzat. Fletcher wie, jak unikać schwytania, ma dużo kryjówek i kumpli. Ale w końcu Stworek go
dopadł.
- Dobrze się spisałeś, Stworku - pochwalił go Harry, a skrzat skłonił się nisko.
- A do ciebie mamy kilka pytań - zwrócił się Harry do Mundungusa, który natychmiast
krzyknął:

- No dobra, spanikowałem! Wcale tego nie chciałem... bez obrazy, stary, ale na ochotnika
na pewno bym za ciebie nie umarł... to ten cholerny Sam-Wiesz-Kto mnie dopadł... każdy by
stamtąd zwiał... wcale tego nie chciałem...
- Jeśli chcesz wiedzieć, to prócz ciebie nikt się nie deportował - powiedziała Hermiona.
- Bo wy jesteście bandą cholernych bohaterów, no nie? A ja nigdy nie udawałem, że dam
się za kogoś zarąbać...
- Nie interesuje nas, dlaczego zostawiłeś Szalonookiego samego - powiedział Harry,
zbliżając koniec różdżki do podkrążonych, przekrwionych oczu Mundungusa. - Od dawna
wiemy, że jesteś nędzną szumowiną.
- No to po kiego diabła każecie na mnie polować domowym skrzatom? Znowu chodzi o
te puchary? Nie mam już ani jednego, inaczej bym wam...
- Nie chodzi też o puchary, chociaż jesteś już bliżej prawdy - powiedział Harry. Przymknij się i słuchaj.
Poczuł się o wiele lepiej, mając coś do zrobienia, mając przed sobą kogoś, kto mógł mu
ujawnić choć cząstkę prawdy. Teraz koniec jego różdżki był już tak blisko nasady nosa
Mundungusa, że ten wpatrywał się weń, zezując.
- Kiedy plądrowałeś ten dom, kradnąc wszystko, co wartościowe... - zaczął Harry, ale
Mundungus znowu mu przerwał:
- Syriusz nie dbał o te rupiecie...
Rozległ się tupot bosych stóp, błysnęła wypolerowana miedź, huknęło dźwięcznie i ktoś
wrzasnął przeraźliwie: to Stworek podbiegł do Mundungusa i rąbnął go w głowę patelnią. .
- Odwołajcie go, odwołajcie, jego trzeba trzymać pod kluczem! - ryknął Mundungus,
zasłaniając się rękami, bo Stworek ponownie uniósł ciężką patelnię.
- Stworek! Nie! - krzyknął Harry.
Ramię skrzata dygotało od ciężaru patelni, ale jej nie opuścił.
- Może jeszcze tylko raz, paniczu Harry, tak na szczęście!
Ron parsknął śmiechem.
- Nie chcemy, żeby stracił świadomość, Stworku, ale jeśli będzie potrzebował zachęty,
możesz czynić honory domu.
- Dzięki ci, panie - odrzekł Stworek, kłaniając się nisko, po czym odstąpił na krok od
Mundungusa, wciąż wpatrując się w niego z nienawiścią swoimi wielkimi, bladymi oczami.
- Więc kiedy rabowałeś z tego domu wszystkie cenne przedmioty, które udało ci się
znaleźć - zaczął znowu Harry - wziąłeś również trochę rzeczy z kuchennego schowka. Był

tam medalion. - Nagle zaschło mu w ustach, wyczuł też, że Hermiona i Ron słuchają w
napięciu. - Co z nim zrobiłeś?
- A bo co? - zapytał Mundungus. - Jest wartościowy?
- Wciąż go masz! - krzyknęła Hermiona.
- Nie, nie ma go - powiedział Ron. - Zastanawia się tylko, czy mógł za niego zażądać
więcej pieniędzy.
- Więcej? - powiedział Mundungus. - To by było cholernie trudne... bo, kurde, musiałem
go oddać, no nie? Nie miałem wyboru.
- Co to znaczy?
- Handlowałem na Pokątnej, a ona mnie dopadła i zapytała, czy mam licencję na handel
magicznymi przedmiotami. Pieprzona szpiclówa. Chciała mi wlepić mandat, ale zobaczyła
ten medalion i powiedziała, że go sobie weźmie i tym razem mi daruje... i żebym się cieszył,
bo mogło być gorzej.
- Kim była ta kobieta? - zapytał Harry.
- A bo ja wiem? Jakaś wiedźma z ministerstwa. - Mundungus zastanawiał się przez
chwilę, marszcząc brwi. - Taka niska. Miała opaskę na głowie. - Skrzywił się i dodał: Podobna do ropuchy.
Harry gwałtownie opuścił różdżkę, która ugodziła Mundungusa w nos. Czerwone iskry
sypnęły w jego brwi, które zaczęły się palić.
- Aquamenti! - wrzasnęła Hermiona i z jej różdżki wytrysnął strumień wody, oblewając
Mundungusa, który zaczął się krztusić i pluć.
Harry podniósł głowę i zobaczył, że Ron i Hermiona są tak samo wstrząśnięci jak on.
Wydawało mu się, że znowu czuje mrowienie na wierzchu prawej dłoni, tam, gdzie wciąż
bieliły się drobne blizny.

ROZDZIAŁ

DWUNASTY

Magia to potęga
Sierpień dobiegał końca i zaniedbany trawnik pośrodku Grimmauld Place wysechł i
zbrązowiał. Sąsiedzi nigdy nie widzieli mieszkańców domu numer dwanaście, podobnie
zresztą jak i samego domu. Mieszkający tu mugole już dawno temu pogodzili się z
zadziwiającą pomyłką w numeracji domów, która sprawiła, że obok numeru jedenaście był
numer trzynaście.
A jednak plac przyciągał teraz ciekawskich, których wyraźnie bardzo intrygowała ta
anomalia. Prawie nie było dnia, by na Grimmauld Place nie pojawiło się ich paru, a
przybywali najwidoczniej tylko po to, by oprzeć się o balustradę naprzeciw numerów
jedenaście i trzynaście i wpatrywać się w złączenie obu domów. Wciąż pojawiali się nowi, ale
wszyscy przejawiali tę samą niechęć do normalnego stroju. Większość londyńczyków, którzy
ich mijali, przyzwyczajona była do ekscentrycznych strojów, więc nie zwracała na nich
szczególnej uwagi, choć od czasu do czasu ktoś zerknął przez ramię, dziwiąc się, jak można
nosić tak długi płaszcz w taki upał.
Nic nie wskazywało na to, by tym dziwakom obserwacja złączenia obu domów sprawiała
satysfakcję. Co jakiś czas ten i ów wychylał się gwałtownie do przodu, jakby wreszcie
zobaczył coś interesującego, ale po chwili z zawiedzioną miną wracał do poprzedniej pozycji.
Pierwszego września na placu pojawiło się jeszcze więcej ludzi. Pół tuzina mężczyzn w
długich pelerynach stało w milczeniu, wpatrując się jak zwykle między domy numer
jedenaście i trzynaście, ale to, na co wyraźnie czekali, i tym razem pozostało nieuchwytne.
Kiedy zapadł wieczór, nieoczekiwanie przynosząc ze sobą zimny deszcz - pierwszy od wielu
tygodni - doszło do jednego z owych niewytłumaczalnych momentów, w których wydawało
się, że milczący obserwatorzy zobaczyli coś interesującego. Mężczyzna z ponurą twarzą
pokazał na coś ręką, a jego najbliższy towarzysz, pulchny i blady, zrobił krok do przodu, ale
po chwili obaj powrócili do dawnego stanu bezczynności, sprawiając wrażenie
rozczarowanych i zniechęconych.

W tym samym czasie Harry właśnie wszedł do przedpokoju. Mało brakowało, by stracił
równowagę, gdy aportował się tuż przed frontowymi drzwiami, i pomyślał, że śmierciożercy
mogli przez chwilę dostrzec jego łokieć. Zamknąwszy za sobą starannie drzwi, ściągnął z
siebie pelerynę-niewidkę, przewiesił ją przez ramię i szybkim krokiem ruszył w stronę drzwi
do sutereny, ściskając w ręku skradziony egzemplarz „Proroka Codziennego".
Jak zwykle powitał go cichy szept: Severus Snape?, owionął zimny powiew, a język na
chwilę odwinął mu się w stronę gardła.
- Ja ciebie nie zabiłem - powiedział, gdy tylko język wrócił na swoje miejsce, a potem
wstrzymał oddech, kiedy szarawe widmo eksplodowało.
Dopiero w połowie schodów wiodących do kuchni, już poza zasięgiem słuchu pani Black
i poza obłokiem kurzu, zawołał:
- Mam nowiny, ale was nie ucieszą!
Kuchnię trudno było poznać. Teraz wszystko w niej lśniło: miedziane garnki i patelnie
płonęły różową poświatą, blat drewnianego stołu błyszczał, w przyszykowanych już do
kolacji pucharach i talerzach odbijał się blask buzującego wesoło ognia, nad którym wisiał
dymiący kociołek. Ale to wszystko nic w porównaniu z przemianą, jaka zaszła w domowym
skrzacie, który popędził w stronę Harry’ego wystrojony w śnieżnobiały ręcznik; jego
wyrastające z uszów włosy były czyste i puszyste jak świeżo zebrana bawełna, a na nagiej
piersi kołysał się medalion Regulusa.
- Pan Harry zechce zdjąć buty i umyć ręce przed kolacją - zakrakał Stworek, chwytając
pelerynę-niewidkę i odbiegając, by powiesić ją na haku w ścianie, obok świeżo wypranych
staromodnych szat.
- Co się stało? - zapytał z niepokojem Ron.
On i Hermiona ślęczeli na końcu długiego stołu nad stosem notatek i odręcznych planów,
ale teraz podnieśli głowy i wpatrywali się w Harry’ego, który podszedł do stołu i cisnął gazetę
na pergaminy.
Z pierwszej strony spojrzało na nich wielkie zdjęcie tak dobrze znanego im
czarnowłosego mężczyzny z wydatnym, garbatym nosem. Nad zdjęciem widniał nagłówek:
SEVERUS SNAPE
NOWYM DYREKTOREM HOGWARTU
- Nie! - zawołali jednocześnie.
Hermiona była szybsza. Porwała gazetę i zaczęła czytać na głos:

- Severus Snape, długoletni profesor eliksirów w Szkole Magii i Czarodziejstwa w
Hogwarcie, został dzisiaj mianowany jej dyrektorem. Jest to najważniejsza z kilku zmian
personalnych dokonanych w tej starożytnej szkole. Po rezygnacji dotychczasowej nauczycielki
mugoloznawstwa stanowisko to obejmie Alecto Carrow, a jej brat, Amycus, zostanie
profesorem obrony przed czarną magią. „Cieszę się z możliwości podtrzymania najlepszych
tradycji i wartości świata czarodziejów..." Pewnie takich jak popełnianie morderstw i
obcinanie ludziom uszów! Snape dyrektorem! Snape w gabinecie Dumbledore’a! Na gacie
Merlina! - wrzasnęła, aż Harry i Ron podskoczyli.
Zerwała się i wyleciała z kuchni, wołając:
- Zaraz wracam!
- Gacie Merlina? - powtórzył rozbawiony Ron. - Ale ją wzięło!
Przysunął do siebie gazetę i przejrzał artykuł.
- Przecież inni nauczyciele nigdy się z tym nie pogodzą. McGonagall, Flitwick, Sprout...
oni znają prawdę, wiedzą, jak zginął Dumbledore. Nie zaakceptują Snape’a jako dyrektora. I
skąd wytrzasnęli tych Carrowów?
- To śmierciożercy - odpowiedział Harry. - W środku są ich zdjęcia. Byli na szczycie
wieży, kiedy Snape zabił Dumbledore’a, więc ta cała trójka to dobrzy znajomi. - Przysunął
sobie krzesło i dodał z goryczą: - Myślę, że inni nauczyciele zostaną. Bo jaki mają wybór?
Jeśli za Snape’em stoi ministerstwo i Voldemort, to mogą tylko wybierać między pozostaniem
w szkole a spędzeniem kilku dobrych lat w Azkabanie... jeśli dopisze im szczęście, bo może
być gorzej. Myślę, że zostaną i będą się starali ochraniać uczniów.
Do stołu podbiegł Stworek z wielką wazą w rękach i nalał zupy do nieskazitelnie
czystych miseczek.
- Dziękuję ci, Stworku - powiedział Harry, przewracając gazetę, żeby nie patrzyć na
Snape’a. - No, ale w każdym razie już wiemy, gdzie jest teraz Snape.
Zaczął jeść. Jakość potraw radykalnie się poprawiła, odkąd Stworek dostał medalion
Regulusa: podana dzisiaj przez niego francuska zupa cebulowa była naprawdę wyśmienita.
- Śmierciożercy wciąż obserwują nasz dom - mówił Ronowi, jedząc. - Dziś jest ich
więcej niż zwykle. Jakby mieli nadzieję, że wymaszerujemy stąd ze szkolnymi kuframi i
udamy się na dworzec King’s Cross.
Ron zerknął na zegarek.
- Myślałem o tym przez cały dzień. Ekspres Hogwart odszedł sześć godzin temu. To
dziwne uczucie nie siedzieć teraz w jednym z przedziałów, nie uważasz?

Harry ujrzał oczami wyobraźni czerwony parowóz, nad którym kiedyś lecieli z Ronem
fordem anglią: sunął wśród zielonych pól i wzgórz jak błyszcząca czerwona gąsienica. Był
pewny, że Ginny, Neville i Luna siedzą razem w przedziale, zastanawiając się, gdzie są teraz
Harry, Ron i Hermiona, albo obmyślając najlepsze sposoby sabotowania nowego reżymu.
- Mało brakowało, a zobaczyliby, jak wracam - powiedział. - Źle wylądowałem i trochę
mi się zsunęła niewidka.
- Mnie się to zdarza za każdym razem. O, już jest - dodał Ron, patrząc przez ramię na
wchodzącą do kuchni Hermionę. - Na workowate gatki Merlina, a co to takiego?!
- Przypomniałam sobie o tym - wydyszała Hermiona.
Dźwigała wielki, oprawiony obraz, który teraz postawiła na podłodze, po czym wzięła z
lady kredensu swoją ozdobioną koralikami torebkę. Otworzyła ją i zaczęła wpychać do niej
obraz, a choć wydawało się to fizycznie niemożliwe, po paru sekundach obraz zniknął, jak
poprzednio wiele innych przedmiotów, w przepastnym wnętrzu torebki.
- Fineas Nigellus - wyjaśniła im, rzucając na kuchenny stół torebkę, która, jak zwykle,
hałaśliwie zagrzechotała.
- Ze co, proszę? - zdumiał się Ron, ale Harry już zrozumiał, o co jej chodzi.
Portret Fineasa Nigellusa Blacka mógł wędrować między swoimi ramami w domu przy
Grimmauld Place, a tymi, które wisiały w gabinecie dyrektora w Hogwarcie, w owym
okrągłym pokoju na szczycie wieży, w którym niewątpliwie siedział teraz Snape, spoglądając
z triumfalną miną na zgromadzoną przez Dumbledore’a kolekcję delikatnych, srebrnych
instrumentów magicznych, kamienną myślodsiewnię, Tiarę Przydziału i - jeśli gdzieś go nie
przeniesiono - miecz Godryka.
- Snape mógłby wysłać tutaj Fineasa Nigellusa, żeby mu doniósł, co się w tym domu
dzieje - wyjaśniła Hermiona Ronowi, kiedy usiadła na swoim miejscu przy stole. - A jak teraz
spróbuje, Fineas zobaczy tylko wnętrze mojej torebki.
- Ale ty masz łeb! - powiedział Ron.
- Dziękuję - odpowiedziała z uśmiechem Hermiona, przyciągając do siebie miseczkę z
zupą. - No więc, Harry, opowiadaj, co jeszcze się dzisiaj wydarzyło?
- Właściwie nic. Przez siedem godzin obserwowałem wejście do ministerstwa. Bez
skutku, nie pojawiła się. Ale widziałem twojego ojca, Ron. Wygląda znakomicie.
Ron z widoczną ulgą pokiwał głową. Zgodzili się, że byłoby zbyt niebezpiecznie
próbować nawiązać kontakt z panem Weasleyem, kiedy będzie wchodził z ministerstwa albo
z niego wychodził. Dobrze było jednak wiedzieć, że jak dotąd nic mu się nie stało, nawet jeśli
wyglądał na przygnębionego i zaniepokojonego.

- Tata zawsze nam powtarzał, że większość urzędników ministerstwa podróżuje do pracy
Siecią Fiuu. Dlatego nigdy nie zobaczymy Umbridge, uważa, że jest zbyt ważna, żeby
chodzić pieszo.
- A co z tą śmieszną starą czarownicą i tym niskim czarodziejem w niebieskiej szacie? zapytała Hermiona.
- Ach, tak, ten z Magicznego Personelu Technicznego - powiedział Ron.
- Skąd wiesz, że on należy do Magicznego Personelu Technicznego? - zapytała
Hermiona, a łyżka, którą trzymała, zawisła w połowie drogi do ust.
- Tata mówił, że oni wszyscy noszą niebieskie szaty.
- Nigdy nam o tym nie mówiłeś!
Hermiona odłożyła łyżkę i przyciągnęła do siebie stos notatek i planów, nad którymi
ślęczała z Ronem, kiedy Harry wszedł do kuchni.
- Tu nie ma nic o niebieskich szatach! Nic! - powiedziała, gorączkowo przeglądając
kawałki pergaminu.
- A to ma jakieś znaczenie?
- Ron, wszystko ma znaczenie! Jeśli mamy wejść do ministerstwa i nie dać się od razu
nakryć w sytuacji, kiedy wszyscy będą tam wypatrywać intruzów, to liczy się każdy
najdrobniejszy szczegół! Tyle razy to przerabialiśmy! To po co te wszystkie wypady
rekonesansowe, skoro ty nie raczysz nam powiedzieć...
- Kurczę, Hermiono, zapomniałem o jednej drobnej...
- Czy ty nie zdajesz sobie sprawy, że Ministerstwo Magii jest teraz chyba
najniebezpieczniejszym dla nas miejscem na całym...
- Uważam, że powinniśmy zrobić to jutro - powiedział Harry.
Hermiona urwała, szczęka jej opadła, Ron zakrztusił się zupą.
- Jutro? - powtórzyła Hermiona. - Chyba nie mówisz poważnie, Harry?
- Mówię poważnie. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie przygotować się do tego lepiej niż
obecnie, nawet jeśli będziemy czaić się przy wejściu do ministerstwa jeszcze przez miesiąc.
Im dłużej będziemy zwlekać, tym mniejsze są szanse na zdobycie medalionu. I tak jest już
prawdopodobne, że Umbridge się go pozbyła, bo nie chciał się otworzyć.
- Chyba że znalazła jakiś sposób na jego otwarcie i już jest opętana - zauważył Ron.
Harry wzruszył ramionami.
- A co za różnica, i tak zawsze była zła do szpiku kości.
Hermiona myślała intensywnie, przygryzając wargi.

- Wiemy już wszystko, co najważniejsze - ciągnął Harry, zwracając się do Hermiony. Wiemy, że w ministerstwie wstrzymali aportację. Wiemy, że teraz tylko najwyżsi rangą
urzędnicy mają pozwolenie na przyłączenie swoich domów do Sieci Fiuu, bo Ron podsłuchał,
jak uskarżało się na to dwóch niewymownych. I wiemy z grubsza, gdzie jest gabinet
Umbridge, bo podsłuchałaś, co ten brodaty facet powiedział do swojego towarzysza...
- „Będę na pierwszym piętrze, Dolores mnie wezwała" - wyrecytowała natychmiast
Hermiona.
- No właśnie. Wiemy też, że aby dostać się do środka, trzeba mieć te śmieszne monety
albo żetony, czy jak one tam się nazywają, bo widziałem czarownicę pożyczającą taką monetę
od znajomej...
- Ale my ich nie mamy!
- Jeśli nasz plan wypali, będziemy je mieli - ciągnął dalej spokojnie Harry.
- No nie wiem, Harry, nie wiem... tyle jest punktów, w których coś może nam pójść nie
tak, tyle zależy od przypadku...
- Tego nigdy nie unikniemy, choćbyśmy przygotowywali się jeszcze przez trzy miesiące.
Czas działać.
Po twarzach Rona i Hermiony poznał, że są wystraszeni; sam też nie czuł się do końca
pewnie, ale był przekonany, że nadszedł czas, by wcielić ich plan w życie.
Przez ostatnie cztery tygodnie po kolei zakładali pelerynę-niewidkę i obserwowali
oficjalne wejście do Ministerstwa Magii, które Ron, dzięki panu Weasleyowi, znał od
dzieciństwa. Śledzili z bliska wchodzących urzędników, podsłuchiwali ich rozmowy i już
wiedzieli, który pojawia się codziennie o tej samej porze. Od czasu do czasu udawało im się
wyciągnąć komuś z teczki „Proroka Codziennego". Powoli tworzyli odręczne szkice planów i
notatki dotyczące różnych szczegółów.
- No dobra - powiedział powoli Ron - powiedzmy, że robimy to jutro... Uważam, że
powinniśmy iść tylko my dwaj, ja i Harry...
- Och, znowu zaczynasz! - westchnęła Hermiona. - Myślałam, że już to ustaliliśmy.
- Hermiono, tu nie chodzi o czajenie się pod peleryną-niewidką przy wejściu do
ministerstwa. Tu chodzi o coś zupełnie innego. - Ron postukał palcem w „Proroka
Codziennego" sprzed dziesięciu dni. - Jesteś na liście mugolaków, którzy nie stawili się na
przesłuchanie!
- A ty podobno umierasz w Norze na groszopryszczkę! Jeśli już ktoś ma nie iść, to Harry,
za jego głowę wyznaczono dziesięć tysięcy galeonów...

- Wspaniale, mogę zostać - przerwał jej Harry. - Dajcie mi znać, jak już pokonacie
Voldemorta, dobrze?
Kiedy Ron i Hermiona wybuchnęli śmiechem, poczuł, że czoło przeszywa mu ostry ból.
Jego ręka odruchowo powędrowała do blizny, ale zobaczył, że oczy Hermiony zwężają się i
szybko udał, że chciał tylko odgarnąć włosy z czoła.
- No dobrze, skoro idziemy wszyscy troje, będziemy musieli teleportować się oddzielnie
- powiedział Ron. - Pod peleryną już się razem nie zmieścimy.
Blizna bolała Harry’ego coraz bardziej. Wstał. Natychmiast podbiegł do niego Stworek.
- Pan nie dokończył zupy, może pan by wolał pikantny gulasz albo coś słodkiego, na
przykład tarte melasową, którą pan tak lubi?
- Dziękuję, Stworku, ale zaraz wrócę... muszę iść... do łazienki.
Świadom, że Hermiona obserwuje go podejrzliwie, wszedł szybko po schodach do
przedpokoju, a stamtąd na pierwsze piętro, gdzie wpadł do łazienki i zamknął za sobą drzwi
na zasuwkę. Jęcząc cicho z bólu, pochylił się nisko nad czarną umywalką z kurkami w
kształcie otwartych pysków węży i zamknął oczy...
Sunął jakąś ulicą. Po obu stronach wznosiły się domy o spadzistych dachach; wyglądały
jak domki z piernika.
Podszedł do jednego z nich i zobaczył swoją białą dłoń o długich palcach na tle drzwi.
Zapukał. Czuł narastające podniecenie...
Drzwi otworzyły się, stała w nich roześmiana kobieta. Na widok Harry’ego uśmiech
znikł z jej twarzy, pojawiło się przerażenie...
- Gregorowicz? - rozległ się wysoki, zimny głos.
Potrząsnęła głową i próbowała zamknąć drzwi. Biała ręka przytrzymała je mocno...
- Chcę Gregorowicza.
- Er wohnt hier nicht mehr! - krzyknęła, kręcąc głową. - On tu nie mieszkać! Nie
mieszkać! Nie zna go!
Zrezygnowawszy z próby zamknięcia drzwi, zaczęła się cofać w głąb ciemnego
przedpokoju, a Harry ruszył za nią z różdżką w ręku.
- Gdzie on jest?
- Das weiss ich nicht! On się wynieść! Nie wie, nie wie! Uniósł różdżkę. Wrzasnęła. Do
przedpokoju wbiegło dwoje dzieci. Próbowała osłonić je ramionami. Błysnęło zielone
światło...
- Harry! HARRY!

Otworzył oczy i zobaczył, że osunął się na podłogę. Hermiona ponownie załomotała w
drzwi.
- Harry, otwórz!
Już wiedział: musiał krzyczeć. Wstał i otworzył drzwi. Hermiona natychmiast wpadła do
środka, ale odzyskała równowagę i rozejrzała się podejrzliwie. Ron wszedł za nią, celując
różdżką w kąty zimnej łazienki.
- Co ty tutaj robiłeś? - zapytała surowo Hermiona.
- A jak myślisz, co mogłem robić? - zapytał Harry, nadrabiając miną.
- Wrzeszczałeś jak opętany! - powiedział Ron.
- Och, tak... musiałem przysnąć albo...
- Harry, nie obrażaj naszej inteligencji - powiedziała Hermiona, oddychając głęboko. Wiemy, że na dole rozbolała cię blizna. Jesteś biały jak prześcieradło.
Harry usiadł na brzegu wanny.
- No dobrze. Właśnie widziałem, jak Voldemort morduje jakąś kobietę. Teraz
wymordował już pewnie całą rodzinę. I wcale nie musiał. Wszystko było tak jak z
Cedrikiem... oni tam po prostu byli...
- Harry, miałeś nie pozwolić, żeby to się powtórzyło! - krzyknęła Hermiona, a jej głos
odbił się echem od ścian łazienki. - Dumbledore chciał, żebyś używał oklumencji! Uważał, że
to połączenie jest niebezpieczne... Voldemort może go użyć, Harry! Co ci przyjdzie z
patrzenia, jak on zabija i torturuje?
- A choćby to, że wiem, co on robi.
- Więc nawet nie zamierzasz spróbować tego przerwać?
- Hermiono, nie potrafię. Wiesz, że jestem beznadziejny w oklumencji. Nigdy się nie
połapałem, o co w tym właściwie chodzi.
- Bo nigdy tak naprawdę się nie starałeś! Nie rozumiem, Harry... czy ty polubiłeś to
specjalne połączenie czy związek, czy... co...
Zająknęła się, widząc, jak na nią spojrzał, wstając z miejsca.
- Polubiłem? A ty byś polubiła?
- Ja... nie... przepraszam cię, Harry, nie chciałam...
- Ja tego nienawidzę, nienawidzę tego, że on może wniknąć we mnie, że muszę oglądać
go, gdy jest najgroźniejszy. Ale zamierzam to wykorzystać...
- Dumbledore...
- Daj mi spokój z Dumbledore’em. To mój wybór. Chcę się dowiedzieć, dlaczego szuka
tego Gregorowicza.

- Kogo?
- To zagraniczny wytwórca różdżek. Krum ma różdżkę od niego i twierdzi, że jest
genialny.
- Ale mówiłeś - odezwał się Ron - że Voldemort porwał już Ollivandera i gdzieś go więzi.
Po co by mu był potrzebny inny wytwórca różdżek?
- Może zgadza się z opinią Kruma, może myśli, że Gregorowicz jest lepszy... albo że
potrafi wyjaśnić, dlaczego moja różdżka sama zareagowała, kiedy mnie ścigał, bo Ollivander
tego nie wiedział.
Zerknął na popękane, zakurzone lustro i zobaczył, że Hermiona i Ron wymieniają
sceptyczne spojrzenia za jego plecami.
- Harry, wciąż mówisz o tym, co zrobiła twoja różdżka - powiedziała Hermiona - ale to
przecież ty ją trzymałeś! Dlaczego z takim uporem wzbraniasz się przed wzięciem
odpowiedzialności za swoją moc?
- Bo wiem, że to nie ja! I... Hermiono, wie o tym Voldemort! Obaj wiemy, co się
naprawdę wydarzyło!
Patrzyli na siebie pałającym wzrokiem. Harry wiedział, że jej nie przekonał i że
zastanawia się teraz nad kontrargumentami, bo nadal nie wierzy w to, co opowiadał o swojej
różdżce, i jest przeciwna temu, by pozwalał sobie na zaglądanie do świadomości Voldemorta.
Poczuł ulgę, gdy odezwał się Ron.
- Daj spokój, Hermiono. To jego wybór. I skoro jutro mamy odwiedzić ministerstwo, to
nie uważasz, że powinniśmy jeszcze raz omówić cały plan?
Zarówno on, jak i Harry czuli, że Hermiona przystała na to z niechęcią, a Harry był
pewny, że przy pierwszej okazji znowu go zaatakuje. Wrócili do kuchni, gdzie Stworek podał
im gulasz i tarte melasową.
Siedzieli długo w noc, do znudzenia omawiając wszystkie punkty planu, aż mogli je
recytować z pamięci. W końcu się rozeszli, a Harry, który teraz sypiał w pokoju Syriusza,
położył się do łóżka, oświetlił różdżką starą fotografię swojego ojca, Syriusza, Lupina i
Pettigrew i jeszcze przez dziesięć minut powtarzał sobie pod nosem cały plan. Kiedy różdżka
zgasła, przestał jednak myśleć o eliksirze wielosokowym, wymiotkach czy niebieskich
szatach Magicznego Personelu Technicznego, myślał tylko o wytwórcy różdżek
Gregorowiczu, zastanawiając się, jak długo uda mu się ukrywać przed Voldemortem.
Świt nadszedł zbyt szybko po północy.
- Wyglądasz okropnie - powitał go Ron, kiedy wszedł do pokoju, by go obudzić.

- Zaraz mi przejdzie - odrzekł Harry, ziewając. W kuchni zastali Hermionę, której
Stworek podał już kawę i gorące bułeczki. Miała dobrze Harry’emu znaną, lekko
nieprzytomną minę, którą zwykle przybierała podczas powtórki przed egzaminami.
- Szaty... - mruczała pod nosem, grzebiąc w swojej torebce - eliksir wielosokowy...
peleryna-niewidka... detonatory pozorujące... każdy z was powinien wziąć kilka na wszelki
wypadek... Wymiotki Grylażowe, Krwotoczki Truskawkowe, Uszy Dalekiego Zasięgu...
Szybko przełknęli śniadanie i poszli na górę. Stworek pożegnał ich głębokim ukłonem i
obietnicą przygotowania strudla z wątróbką.
- To całkiem porządny skrzat - powiedział z czułością Ron. - I pomyśleć, że
fantazjowałem na temat obcięcia mu głowy i powieszenia jej na ścianie.
Ostrożnie wyszli z domu i stanęli na najwyższym stopniu schodków przed frontowymi
drzwiami. Zobaczyli dwóch śmierciożerców z zapuchniętymi oczami, czających się na
zamglonym placu. Hermiona deportowała się najpierw z Ronem, potem wróciła po
Harry’ego.
Po zwykłym zanurzeniu się w napierającą ze wszystkich stron ciemność i poczuciu
duszności Harry znalazł się w alejce, gdzie miała nastąpić pierwsza faza ich planu. Na razie
alejka była pusta, stało w niej tylko parę pojemników na śmieci. Pierwsi urzędnicy
ministerstwa nie pojawiali się zwykle przed ósmą.
- No dobrze - powiedziała Hermiona, spoglądając na zegarek. - Powinna tu być za jakieś
pięć minut. Kiedy ją oszołomię...
- Hermiono, przecież wiemy - przerwał jej Ron. - I chyba powinniśmy najpierw otworzyć
drzwi, co?
Hermiona pisnęła cicho.
- Prawie o tym zapomniałam. Odsuńcie się... Wycelowała różdżką w zamknięte na kłódkę
i obsmarowane graffiti drzwi, które natychmiast otworzyły się z trzaskiem. Z poprzednich
wypadów szpiegowskich wiedzieli już, że ciemny korytarz za nimi prowadził do pustego
teatru. Hermiona przymknęła drzwi.
- A teraz - powiedziała, odwracając się do nich - zakładamy ponownie pelerynęniewidkę...
- ...i czekamy - dokończył Ron, zarzucając jej na głowę pelerynę jak sukno na klatkę z
papużkami i robiąc minę do Harry’ego.
Nie minęła nawet minuta, gdy rozległo się ciche pyknięcie i tuż przed nimi aportowała
się drobna czarownica z rzadkimi siwymi włosami, mrugając powiekami, bo w tej samej
chwili słońce wyjrzało zza chmury. Nie miała jednak czasu, by nacieszyć się tym

nieoczekiwanym darem niebios, bo rzucone przez Hermionę zaklęcie oszałamiające ugodziło
ją w pierś i osunęła się na ziemię.
- Ładnie to zrobiłaś, Hermiono - powiedział Ron, wynurzając się zza pojemnika na
śmieci obok wejścia do teatru.
Harry zdjął pelerynę-niewidkę. Razem zanieśli czarownicę do ciemnego przejścia
prowadzącego na zaplecze teatru. Hermiona wyrwała jej z głowy kilka włosów i wrzuciła do
butelki z błotnistym eliksirem wielosokowym, który wyjęła ze swojej torebki. Ron pogrzebał
w torebce czarownicy.
- To Mafalda Hopkirk - powiedział, rzuciwszy okiem na plakietkę identyfikacyjną. Asystent w Urzędzie Niewłaściwego Użycia Czarów. Weź to, Hermiono. A tutaj są żetony.
Podał jej kilka małych złotych monet z literami MM, które wyjął z portmonetki
czarownicy.
Hermiona wypiła eliksir wielosokowy, który nabrał teraz barwy heliotropu, i po kilku
sekundach stał już przed nimi sobowtór Mafaldy Hopkirk. Zdjęła prawdziwej Mafaldzie
okulary i założyła je, a Harry spojrzał na zegarek.
- Spóźniamy się, pan Personel będzie tu lada chwila. Pospiesznie zamknęli drzwi. Harry i
Ron ukryli się pod peleryną-niewidką, Hermiona pozostała widoczna. Po chwili znowu
pyknęło i pojawił się przed nimi niski czarodziej o twarzy i ruchach szczura.
- Och, witaj, Mafaldo.
- Cześć! - powiedziała Hermiona drżącym głosem. - Jak tam samopoczucie?
- Nie najlepsze - odrzekł czarodziej z ponurą miną. Ruszyli w kierunku głównej ulicy,
Harry i Ron za nimi.
- Przykro słyszeć, że podle się czujesz - powiedziała Hermiona, starając się zagadać
czarodzieja, który już zaczął opowiadać jej o swoich kłopotach, bo zgodnie z planem miała
nie dopuścić, by doszedł do głównej ulicy. - Proszę, poczęstuj się.
- Och, nie, dziękuję...
- Nalegam! - powiedziała Hermiona nie znoszącym sprzeciwu tonem, potrząsając mu
przed nosem torebką z cukierkami.
Szczurkowaty czarodziej wyraźnie się przestraszył i wziął jeden cukierek.
Skutek był natychmiastowy. Gdy tylko dotknął cukierka językiem, targnęły nim takie
wymioty, że nawet nie poczuł, jak Hermiona wyrwała mu kępkę włosów z głowy.
- Och, mój biedaku! - powiedziała, patrząc, jak zanieczyszcza alejkę. - Może lepiej weź
sobie dzień wolny!

- Nie... nie! - wykrztusił i zwymiotował, próbując z uporem brnąć naprzód, choć zataczał
się jak pijany. - Muszę... dzisiaj... muszę być...
- To przecież głupota! Nie możesz iść do pracy w takim stanie! Myślę, że powinieneś
udać się do Świętego Munga, żeby cię wyleczyli!
Czarodziej osunął się na ziemię, ale wciąż próbował posuwać się do przodu na
czworakach.
- Przecież nie możesz w ten sposób wejść do ministerstwa! - krzyknęła Hermiona.
W końcu chyba jednak to do niego dotarło. Korzystając z pomocy Hermiony, podniósł
się, obrócił w miejscu i znikł, pozostawiając torbę, którą Ron w pewnej chwili wyrwał mu z
ręki, i grudki wymiotów na ziemi. Hermiona stęknęła z obrzydzenia i uniosła dół szaty, żeby
jej nie upaprać wymiocinami.
- Gdybym jego też oszołomiła, byłoby o wiele czyściej.
- Chyba tak - powiedział Ron, wyłaniając się spod peleryny-niewidki z torbą czarodzieja
w ręku - ale stos bezwładnych ciał wzbudziłby o wiele większe zainteresowanie. Ale z niego
pracuś, co? No dobra, dawaj te włosy i eliksir.
Po dwóch minutach Ron stał już przed nimi, niski i szczurkowaty jak schorowany
czarodziej, w niebieskiej szacie, którą wyciągnął z jego torby.
- To dziwne, że nie miał jej już na sobie, choć tak się rwał do roboty, nie? W każdym
razie według naszywki na plecach nazywam się teraz Reg Cattermole.
- Zaczekaj tutaj - powiedziała Hermiona do Harry’ego, który wciąż był ukryty pod
peleryną-niewidką. - Zaraz wrócimy z włosami dla ciebie.
Czekał z dziesięć minut, ale wydawało mu się, że o wiele dłużej. Czuł się nieswojo, kuląc
się pod peleryną w pustej, zanieczyszczonej wymiocinami alejce, obok drzwi, za którymi
spoczywała oszołomiona Mafalda. W końcu Ron i Hermiona wrócili.
- Nie wiemy, kto to jest - powiedziała Hermiona, wręczając mu kilka kręconych czarnych
włosów - ale wrócił do domu z okropnym krwotokiem z nosa! Masz, jest raczej wysoki,
będzie ci potrzebna większa szata...
Wyciągnęła z torebki starą szatę, którą wyprał im Stworek, i Harry oddalił się, żeby
wypić eliksir i przebrać się.
Kiedy bolesna przemiana już się dokonała, miał ponad sześć stóp wzrostu, a sądząc po
muskularnych ramionach, był potężnie zbudowanym mężczyzną. Miał też brodę. Ukrywszy
pelerynę-niewidkę i okulary pod fałdami swojej nowej szaty, wrócił do Rona i Hermiony.
- O kurczę, wymiękam! - powiedział Ron, patrząc na górującego nad nim Harry’ego.

- Weź jeden z żetonów Mafaldy - powiedziała Hermiona - i chodźmy już, zbliża się
dziewiąta.
Wyszli razem na główną ulicę. Po przejściu pięćdziesięciu jardów zatłoczonym
chodnikiem zobaczyli czarne, zakończone szpikulcami balustrady strzegące dwóch ciągów
schodów w dół. Nad jednym wisiała tabliczka z napisem PANOWIE, nad drugim z napisem
PANIE.
- No to widzimy się za chwilę - powiedziała nerwowo Hermiona i zbiegła po schodach
dla pań. Harry i Ron przyłączyli się do dziwacznie ubranych mężczyzn schodzących do
pomieszczenia, które okazało się zwykłą toaletą publiczną, wyłożoną czarnymi i białymi
kafelkami.
- Cześć, Reg! - zawołał inny czarodziej w niebieskiej szacie, otwierając jedną z kabin po
wrzuceniu do szpary w drzwiach złotego żetonu. - Cholerne parcie w tyłku, co? Żeby
wszyscy musieli tędy przychodzić do pracy! Kogo się spodziewają te palanty? Harry’ego
Pottera?
Zarechotał z własnego dowcipu. Ron parsknął wymuszonym śmiechem.
- Ale głupota, nie?
Po czym on i Harry weszli do sąsiednich kabin.
Z lewej i prawej strony Harry słyszał odgłosy spuszczania wody. Kucnął i zajrzał przez
szparę pod boczną ścianką kabiny. Zobaczył parę obutych stóp włażących do sedesu. Zerknął
przez szparę z drugiej strony i zobaczył mrugającego do niego Rona.
- Musimy się spłukać do środka, tak? - wyszeptał Ron.
- Na to wygląda - odszepnął mu Harry grubym, ponurym głosem.
Obaj wstali. Czując się wyjątkowo głupio, Harry wlazł do sedesu.
Od razu poczuł, że postąpił słusznie. Choć wyglądało na to, że stoi w wodzie, jego buty,
stopy i szata wciąż były suche. Pociągnął za łańcuszek i w następnej chwili zleciał krótką
rynną w dół, lądując przed jednym z kominków w atrium Ministerstwa Magii.
Wstał niezgrabnie: nie był przyzwyczajony do tak wielkiego ciała. Wielkie atrium
wydało mu się ciemniejsze niż przed rokiem. Wtedy środek zajmowała złota fontanna,
rzucająca rozdygotane plamy światła na błyszczącą posadzkę i ściany. Teraz stał tam
olbrzymi, raczej ponury posąg z czarnego kamienia, przedstawiający czarownicę i czarodzieja
siedzących na bogato rzeźbionych tronach i spoglądających z wysoka na wyskakujących z
kominków urzędników. Na cokole posągu wyryte były wielkie litery układające się w słowa:
MAGIA TO POTĘGA.

Coś uderzyło go mocno w tył nóg: kolejny czarodziej właśnie wyleciał z kominka za jego
plecami.
- Z drogi, może byś tak... och, wybacz mi, Runcorn!
Wyraźnie przerażony, łysy czarodziej oddalił się pospiesznie. Wyglądało na to, że ten
jakiś Runcorn, w którego wcielił się Harry, budził strach.
- Psst!
Rozejrzał się i zobaczył drobną czarownicę i szczurowatego czarodzieja, którzy machali
do niego, stojąc obok posągu. Szybko do nich podszedł.
- A więc ci się udało! - szepnęła Hermiona do Harryego.
- Nie, wciąż tkwi w kiblu - powiedział Ron.
- Ojej, ale śmieszne... To jest straszne, prawda? - zwróciła się do Harry’ego, który
przypatrywał się posągowi. - Widzisz, na czym oni siedzą?
Harry przyjrzał się uważniej i dopiero teraz zobaczył, że to, co z daleka wydawało mu się
bogato rzeźbionymi tronami, w rzeczywistości było stosami wyrzeźbionych nagich ciał
mężczyzn, kobiet i dzieci o głupkowatych, brzydkich twarzach, splątanych i stłoczonych, by
utrzymać ciężar pary wytwornie ubranych czarodziejów.
- Mugole - szepnęła Hermiona. - Na swoim miejscu. Chodźcie, musimy iść.
Włączyli się w strumień czarownic i czarodziejów zmierzający w stronę złotych wrót na
końcu holu, rozglądając się ukradkiem, ale charakterystycznej postaci Dolores Umbridge
nigdzie nie zauważyli. Przeszli przez wrota do mniejszej sali, gdzie już tworzyły się ogonki
do dwudziestu złotych krat, za którymi były windy. Zaledwie stanęli w najbliższej kolejce,
gdy rozległ się głos:
- Cattermole!
Spojrzeli w tę stronę i Harry poczuł, że wszystko przewraca mu się w żołądku. Zmierzał
ku nim jeden ze śmierciożerców, którzy byli świadkami śmierci Dumbledore’a. Urzędnicy
wokół nich zamilkli i opuścili oczy, Harry wyczuł ich strach. Ponura, nieco zwierzęca twarz
mężczyzny dziwnie nie pasowała do jego wspaniałej, powłóczystej szaty, gęsto wyszywanej
złotymi nićmi. Ktoś z tłumu przy windach zawołał pochlebczym głosem: „Witaj, Yaxley!",
ale śmierciożerca zignorował go.
- Cattermole, potrzebuję kogoś z Personelu Technicznego, żeby zrobił porządek w moim
gabinecie. Deszcz wciąż tam leje.
Ron rozejrzał się, jakby miał nadzieję, że ktoś inny zareaguje, ale wszyscy milczeli.
- Deszcz... w pańskim gabinecie? To... to chyba niedobrze, co? - zaśmiał się nerwowo, a
Yaxley wytrzeszczył groźnie oczy.

- Uważasz, że to bardzo śmieszne, Cattermole? Dwie czarownice opuściły chyłkiem
kolejkę i pospiesznie się oddaliły.
- Nie - odrzekł Ron. - Nie... oczywiście...
- Cattermole, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że właśnie zjeżdżam na dół, żeby
przesłuchać twoją żonę? Prawdę mówiąc, trochę się dziwię, że nie jesteś tam, trzymając ją za
rękę. Już dałeś sobie z nią spokój, co? Chyba mądrze. Następnym razem ożeń się z
czarownicą czystej krwi.
Hermiona pisnęła z przerażenia. Yaxley spojrzał na nią. Zakasłała cicho i odwróciła się.
- Ja... ja... - wymamrotał Ron.
- Ale gdyby to moją żonę oskarżono o to, że jest mugolakiem - powiedział Yaxley - co na
szczęście mi nie grozi, bo moja żona nigdy nie przypominałaby szlamy, i gdyby szef
Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów czekał, aż ktoś zrobi mu porządek w
gabinecie, to bardzo bym się starał. Rozumiesz mnie?
- Tak - szepnął Ron.
- Więc zabierz się do tego, Cattermole, bo jeśli w moim gabinecie nie zrobi się absolutnie
sucho w ciągu godziny, Status Krwi twojej żony będzie jeszcze bardziej wątpliwy niż
obecnie.
Złota krata przed nimi otworzyła się z łoskotem. Yaxley uśmiechnął się zjadliwie i
pokiwał głową do Harry’ego, jakby oczekiwał, że pochwala sposób, w jaki potraktował
Cattermole’a. Potem odszedł do innej windy. Harry, Ron i Hermiona skierowali się do swojej,
ale nikt za nimi nie wszedł, jakby byli zarażeni. Krata zamknęła się i winda ruszyła w górę.
- Co mam zrobić? - zapytał natychmiast Ron z wystraszoną miną. - Jeśli się tam nie
pojawię, moja żona... to znaczy żona Cattermole’a...
- Pójdziemy z tobą, musimy trzymać się razem... - zaczął Harry, ale Ron energicznie
pokręcił głową.
- To głupi pomysł, nie mamy dużo czasu. Wy odnajdźcie Umbridge, a ja zrobię porządek
w gabinecie Yaxleya... tylko jak powstrzymać ten deszcz?
- Spróbuj Finite incantatem - powiedziała natychmiast Hermiona. - To powstrzyma
deszcz, jeśli jest skutkiem zaklęcia. Jeśli nie, to znaczy, że jest jakaś awaria zaklęcia
atmosferycznego, co będzie trudniejsze do usunięcia, więc spróbuj chociaż Imperviusa, żeby
ochronić jego rzeczy...
- Powiedz to jeszcze raz, tylko wolniej - poprosił Ron, szukając gorączkowo po
kieszeniach pióra, ale w tym momencie winda się zatrzymała, mechaniczny głos kobiecy
oznajmił: „Piętro czwarte, Departament Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami, z

Wydziałem Zwierząt, Wydziałem Istot i Wydziałem Duchów, Urzędem Łączności z
Goblinami i Biurem Doradztwa w Zwalczaniu Szkodników", i kraty znowu się rozsunęły,
wpuszczając do środka paru czarodziejów i kilka fioletowych papierowych samolocików,
które zaczęły krążyć wokół lampy przy suficie.
- Dzień dobry, Albercie - powiedział mężczyzna z krzaczastą brodą, uśmiechając się do
Harry’ego.
Kiedy winda ruszyła w górę, zerknął na Hermionę, która szeptała gorączkowo do ucha
Ronowi instrukcje, a potem pochylił się w stronę Harry’ego, łypnął chytrze i mruknął:
- Dirk Cresswell, co? Z Łączności z Goblinami? Niezłe, niezłe, Albercie. Jestem
przekonany, że teraz wskoczę na jego miejsce!
I mrugnął porozumiewawczo. Harry uśmiechnął się do niego, mając nadzieję, że to
wystarczy. Winda stanęła, kraty znowu się rozsunęły.
- Piętro drugie, Departament Przestrzegania Prawa Czarodziejów, z Urzędem
Niewłaściwego Użycia Czarów, Kwaterą Główną Aurorów i Służbami Administracyjnymi
Wizengamotu - oznajmił mechaniczny głos kobiecy.
Harry zobaczył, że Hermiona popycha lekko Rona, który pospiesznie opuścił windę
razem z resztą czarodziejów. Gdy tylko złota krata się zamknęła, Hermiona powiedziała
szybko:
- Harry, chyba będzie lepiej, jak za nim pójdę, on zupełnie nie wie, co robić, a jeśli go
nakryją, to wszystko...
- Piętro pierwsze, Minister Magii i Personel Pomocniczy.
Złote kraty jeszcze raz się rozsunęły i Hermiona wydała z siebie zduszony okrzyk. Przed
nimi stało czworo ludzi, z tego dwoje pogrążonych w rozmowie: długowłosy czarodziej we
wspaniałej czarno-złotej szacie i przysadzista, podobna do ropuchy czarownica z aksamitną
opaską na krótkich włosach, przyciskająca do piersi podkładkę do notowania.

ROZDZIAŁ

TRZYNASTY

Komisja Rejestracji Mugolaków
Ach, Mafalda! - powiedziała Umbridge, patrząc na Hermionę. - Travers cię wysłał, co?
- T-tak - pisnęła Hermiona.
- To dobrze, nadajesz się idealnie. - Teraz znowu zwróciła się do czarodzieja w czarnozłotej szacie: - No i mamy problem rozwiązany, panie ministrze. Jeśli Mafalda zajmie się
protokołowaniem, będziemy mogli zacząć od razu. - Spojrzała na swoje notatki. - Mamy
dzisiaj dziesięć osób, w tym żonę pracownika ministerstwa! Tiu, tiu, tiu... nawet tutaj, w
samym sercu ministerstwa! - Weszła do windy, stając obok Hermiony, za nią dwaj
czarodzieje, którzy przysłuchiwali się jej rozmowie z ministrem. - Jedziemy prosto na dół,
Mafaldo, na sali sądowej znajdziesz wszystko, co ci będzie potrzebne. Dzień dobry,
Albercie... co, nie wysiadasz?
- Och... ależ tak, oczywiście - odrzekł Harry głosem Runcorna.
Wyszedł z windy. Złote kraty zamknęły się za nim hałaśliwie. Zerknąwszy przez ramię,
dostrzegł jeszcze przerażoną twarz Hermiony stojącej pomiędzy dwoma wysokimi
czarodziejami; aksamitna przepaska Umbridge była na poziomie jej ramion.
- Co cię tu sprowadza, Runcorn? - zapytał nowy minister magii.
Jego długie czarne włosy i broda przetykane były srebrnymi pasemkami, a wielkie,
wydatne czoło ocieniało błyszczące oczy, co Harry’emu przywodziło na myśl kraba
wyglądającego zza kamienia.
- Muszę szybko zamienić słówko z... - tu zawahał się na ułamek sekundy - ...Arturem
Weasleyem. Ktoś mi powiedział, że jest na pierwszym piętrze.
- Ach - powiedział Pius Thicknesse. - Przyłapano go na kontaktach z którymś z
Niepożądanych?
- Nie - odrzekł Harry, czując, że zaschło mu w gardle. - Nie, ależ skąd!
- No cóż, to tylko kwestia czasu. Jedno ci powiem: zdrajcy krwi są równie źli jak szlamy.
Do widzenia, Runcorn.

- Do widzenia, panie ministrze.
Patrzył, jak Thicknesse odchodzi korytarzem wyłożonym grubym dywanem. Gdy tylko
zniknął mu z oczu, Harry wyciągnął spod czarnej szaty pelerynę-niewidkę, zarzucił ją na
siebie i ruszył korytarzem w przeciwną stronę. Runcorn był tak wysoki, że Harry musiał się
garbić, żeby peleryna przykryła mu wielkie stopy.
Panika pulsowała mu w żołądku. Mijając rzędy błyszczących drzwi i zerkając na kolejne
tabliczki z nazwiskami i stanowiskami, poczuł, że potęga ministerstwa, jego skomplikowana
struktura i nieprzenikalność przytłaczają go tak bardzo, iż plan, który tak pieczołowicie
opracowywał z Ronem i Hermiona przez cztery tygodnie, wydał mu się śmiesznie dziecinny.
Skupili się na wejściu do ministerstwa i zakamuflowaniu swoich tożsamości, a nie pomyśleli,
co będzie, gdy zostaną rozdzieleni. Teraz Hermiona była uwięziona na sali sądowej, a
przesłuchania mogą przecież trwać wiele godzin, Ron mierzył się z czarami, które
najprawdopodobniej były ponad jego siły, przy czym od wyniku tych zmagań może zależeć
los jakiejś kobiety, a on, Harry, błąka się po najwyższym piętrze, wiedząc dobrze, że jego
zwierzyna właśnie zjechała windą na dół.
Zatrzymał się, oparł o ścianę, starając się podjąć jakąś rozsądną decyzję. Cisza napierała
na niego: nie było słychać żadnych szmerów, rozmów czy szybkich kroków; wyłożone
fioletowymi dywanami korytarze były tak ciche, jakby na całe piętro rzucono zaklęcie
Muffliato.
„Jej gabinet musi być gdzieś tutaj", pomyślał.
Wydawało się mało prawdopodobne, by Umbridge trzymała w gabinecie swoją biżuterię,
ale z drugiej strony byłoby głupotą nie skorzystać z okazji i nie przeszukać go, żeby się
upewnić. Ruszył więc znowu naprzód, nie napotykając nikogo poza jakimś zafrasowanym
czarodziejem, mamroczącym coś do pióra, które szybowało przed nim w powietrzu, skrobiąc
po długiej wstędze pergaminu.
Teraz zwracał już uwagę na nazwiska na drzwiach. Minął zakręt i w połowie kolejnego
korytarza ujrzał duże, otwarte pomieszczenie, w którym z tuzin czarownic i czarodziejów
siedziało przy małych biurkach jak uczniowie w klasie, tyle że te biurka lśniły i nie były
pomazane graffiti. Zatrzymał się i patrzył jak zahipnotyzowany. Wszyscy machali i wywijali
młynki różdżkami jak na komendę, a prostokątne kolorowe kartki fruwały we wszystkie
strony niby małe różowe latawce. Po chwili zorientował się, że wszystko to odbywa się w
zgodnym rytmie, że wszystkie kartki odtwarzają pewien wspólny wzór, a po upływie
kolejnych kilku sekund zrozumiał, że patrzy na tworzenie broszurek, że kartki są stronami,
które gromadzą się i układają w zgrabne stosiki na biurkach.

Podkradł się bliżej na palcach, choć urzędnicy byli tak skupieni na swoich czynnościach,
że wątpił, by usłyszeli jego kroki tłumione grubym dywanem, i delikatnie zsunął jedną z
gotowych broszur ze stosu na biurku jakiejś młodej czarownicy. Przyjrzał się jej pod
peleryną-niewidką. Na różowej okładce widniał tytuł wypisany złotymi literami:
SZLAMY
i zagrożenie, jakim są dla pokojowego Społeczeństwa Czystej Krwi
Pod tym tytułem była namalowana czerwona róża z mizdrzącą się buzią pośrodku
płatków, duszona przez ponure zielsko z wielkimi zębami. Nazwiska autora nie było, ale gdy
przyglądał się okładce, poczuł mrowienie na wierzchu prawej dłoni. A po chwili młoda
czarownica potwierdziła jego podejrzenie, mówiąc:
- Może ktoś wie, czy ta stara wiedźma będzie przesłuchiwać szlamy przez cały dzień?
- Ostrożnie - odrzekł siedzący obok niej czarodziej i rozejrzał się niespokojnie; jedna z
jego kartek zsunęła się na podłogę.
- A co, może ma teraz magiczne uszy, tak jak to oko?
Czarownica zerknęła w stronę błyszczących mahoniowych drzwi. Harry też tam spojrzał
i poczuł, że wzbiera w nim wściekłość. Tam, gdzie w mugolskich frontowych drzwiach
zwykle jest wizjer, osadzone było w drewnie wielkie oko z jasnoniebieską tęczówką - oko
szokująco znajome każdemu, kto znał Alastora Moody’ego.
Na chwilę Harry zapomniał, gdzie jest i co tu robi, zapomniał nawet, że jest niewidzialny.
Podszedł prosto do tych drzwi, by przyjrzeć się oku. Nie poruszało się: zamarłe patrzyło ślepo
w górę. Na tabliczce pod nim widniał napis:
DOLORES UMBRIDGE
STARSZY PODSEKRETARZ MINISTRA
Poniżej wisiała trochę bardziej błyszcząca, nowa tabliczka:
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REJESTRACJI
MUGOLAKÓW
Harry spojrzał przez ramię na wytwórców broszurek. Nie miał wątpliwości, że choć tak
pochłonięci pracą, na pewno by zauważyli, że przed nimi otwierają się drzwi do pustego

gabinetu. Wyjął więc z wewnętrznej kieszeni dziwny kulisty przedmiot z ruchliwymi nóżkami
i przykucnąwszy pod peleryną-niewidką, położył detonator pozorujący na podłodze.
Detonator natychmiast popełzł między nogami siedzących przy biurkach czarownic i
czarodziejów. Harry czekał z ręką na klamce. Po chwili huknęło zdrowo i z kąta buchnął
obłok gryzącego czarnego dymu. Młoda czarownica z pierwszego rzędu wrzasnęła, różowe
kartki wzbiły się w powietrze, gdy ona i inni urzędnicy zerwali się na równe nogi, rozglądając
się za źródłem tego zamieszania. Harry nacisnął klamkę, wszedł do gabinetu Umbridge i
zamknął za sobą drzwi.
Poczuł się tak, jakby się cofnął w czasie. Pokój był urządzony tak samo jak gabinet
Umbridge w Hogwarcie: koronkowe draperie, papierowe serwetki i kwiaty pokrywały każdą
dostępną powierzchnię. Na ścianach wisiały takie same zdobne talerze z kolorowymi
kociakami z kokardkami na szyi, rozbrykanymi i strojącymi tak słodkie miny, że robiło się
niedobrze. Biurko pokryte było falbaniastą narzutą w kwiaty. Przyłączone do oka Moody’ego
urządzenie teleskopowe pozwalało Umbridge śledzić pracowników po drugiej stronie drzwi.
Spojrzał przez nie i zobaczył, że wszyscy zgromadzili się wokół detonatora. Wyciągnął
teleskop z drzwi, wyjął magiczne oko i schował do kieszeni. Potem odwrócił się ponownie,
uniósł różdżkę i mruknął: - Accio medalion.
Nic się nie wydarzyło, ale był na to przygotowany: Umbridge na pewno znała się dobrze
na zaklęciach ochronnych. Podbiegł do biurka i zaczął wysuwać szuflady. Były tam pióra,
notatniki i rolki magicznej taśmy klejącej, spinacze do papieru, które natychmiast zaczęły się
wić jak węże i wypełzać z szuflady, wymyślne puzderko z opaskami na włosy i spinkami, ale
medalionu nigdzie nie było.
Za biurkiem stała szafka z szufladkami na dokumenty, więc zaczął w nich grzebać.
Podobnie jak szafy Filcha w Hogwarcie, była pełna teczek opatrzonych nazwiskami. Kiedy
wysunął szufladkę na samym dole, zobaczył coś, co odwróciło jego uwagę od właściwego
celu tych poszukiwań: teczka pana Weasleya.
Wyciągnął ją i otworzył.
ARTUR WEASLEY
Status Krwi:

Czarodziej czystej krwi, ale z
niedopuszczalną tendencją promugolską.

Rodzina:

Znany członek Zakonu Feniksa.
Żona (czystej krwi), siedmioro dzieci, dwoje
najmłodszych w Hogwarcie.

Notabene: Najmłodszy syn aktualnie w
domu, poważnie chory - potwierdzone przez
inspektorów ministerstwa.
Status Bezpieczeństwa:

ŚLEDZONY. Wszystkie ruchy monitorowane.
Bardzo prawdopodobne, że Niepożądany Nr 1
nawiąże kontakt (poprzednio zatrzymywał się w
domu Weasleyów).

- Niepożądany Numer Jeden - mruknął Harry pod nosem, kiedy wstawił na miejsce
teczkę pana Weasleya i zamknął szufladę.
Chyba wiedział, o kim mowa, a nabrał pewności, kiedy rozejrzał się ponownie po
gabinecie w poszukiwaniu innych możliwych schowków i zobaczył na ścianie plakat ze
swoim zdjęciem i z napisem: NIEPOŻĄDANY NR 1 biegnącym przez pierś. Do plakatu
przyklejona była różowa karteczka z kotkiem w rogu. Podszedł bliżej i przeczytał: „Będzie
ukarany".
Ogarnęła go jeszcze większa złość. Zaczął zaglądać do wazonów i koszyków z
suszonymi kwiatami, ale nie był zbytnio zaskoczony, że i tam nie znalazł medalionu. Jeszcze
raz omiótł wzrokiem gabinet i nagle serce zabiło mu szybciej. Z małego, prostokątnego
lusterka, stojącego na biblioteczce obok biurka, spojrzał na niego Dumbledore.
Przebiegł przez pokój, chwycił lusterko i w tym samym momencie zdał sobie sprawę, że
to wcale nie jest lusterko. Dumbledore uśmiechał się smutno z błyszczącej okładki książki.
Dopiero po chwili dostrzegł tytuł wypisany zieloną kursywą, biegnący przez jego szpiczasty
kapelusz: Życie i kłamstwa Albusa Dumbledore’a, a także nieco mniejszy napis na jego
piersiach: Rita Skeeter, autorka bestsellera „Armando Dippet: mistrz czy kretyn?"
Otworzył książkę na chybił trafił i zobaczył zajmującą całą stronę fotografię dwóch
nastoletnich chłopców, trzymających się za ramiona i roześmianych od ucha do ucha.
Dumbledore, z włosami sięgającymi do pasa, miał rzadką, rozwichrzoną bródkę, podobną
do brody Kruma, która tak irytowała Rona. W stojącym obok niego chłopcu czaiła się jakaś
dzikość, jakieś poczucie radosnego, ale i złośliwego triumfu. Złote kędziory opadały mu do
ramion. Harry pomyślał, że to może być Doge, ale zanim zdążył przeczytać podpis pod
zdjęciem, drzwi gabinetu otworzyły się.
Gdyby Thicknesse nie patrzył za siebie przez ramię, kiedy wchodził, Harry nie zdążyłby
zarzucić na siebie peleryny-niewidki. Ale zdążył, choć pomyślał, że minister mógł jednak
dostrzec jakiś ruch, bo zamarł na chwilę, wpatrując się w miejsce, w którym Harry dopiero co

zniknął. Być może uznał, że to Dumbledore podrapał się po nosie na okładce książki, którą
Harry pospiesznie odstawił na półkę, bo w końcu podszedł do biurka i wycelował różdżką w
pióro, tkwiące w gotowości w kałamarzu. Pióro wyskoczyło i zaczęło skrobać notkę do
Umbridge. Bardzo powoli, wstrzymując oddech, Harry wycofał się z gabinetu do otwartego
pomieszczenia.
Wytwórcy broszurek nadal otaczali resztki detonatora pozorującego, który wciąż
pohukiwał i dymił. Kiedy Harry przemknął się na korytarz, usłyszał jeszcze, jak młoda
czarownica powiedziała:
- Założę się, że wymknął się tym z Eksperymentalnych Zaklęć. Są tacy nieostrożni,
pamiętacie tę trującą kaczkę?
Spiesząc z powrotem do wind, Harry dokonał szybkiej analizy sytuacji. Od początku było
mało prawdopodobne, by medalion znajdował się w gmachu ministerstwa, a nie było nadziei
na zmuszenie Umbridge do wyjawienia miejsca jego ukrycia, skoro siedziała na wypełnionej
ludźmi sali sądowej. Uznał, że najważniejszym zadaniem jest teraz opuszczenie ministerstwa,
zanim ktoś wykryje ich obecność, i ponowienie próby kiedy indziej. Trzeba odnaleźć Rona, a
potem razem z nim wymyślić jakiś sposób na wyciągnięcie Hermiony z sali sądowej.
Złote kraty rozsunęły się, winda była pusta. Harry wskoczył do niej i ściągnął pelerynęniewidkę. Kiedy winda zatrzymała się ze zgrzytem na drugim piętrze, poczuł wielką ulgę, bo
wsiadł do niej ociekający wodą i wyraźnie zszokowany Ron.
- Dzień d-dobry - wyjąkał do Harry’ego, gdy winda ruszyła.
- Ron, to ja, Harry!
- Harry! Kurczę, zupełnie zapomniałem, jak wyglądasz... Dlaczego nie ma z tobą
Hermiony?
- Musiała zjechać z Umbridge na dół, do sali sądowej, nie mogła się wymówić i...
Ale zanim zdążył skończyć zdanie, winda znowu się zatrzymała, drzwi się otworzyły i
wszedł pan Weasley ze starszą czarownicą, której blond włosy upięte były w wysoki kok
przypominający mrowisko.
- ...dobrze rozumiem, co chcesz powiedzieć, Wakando - mówił pan Weasley - ale
obawiam się, że nie mogę mieć nic wspólnego z...
Urwał, bo dopiero teraz dostrzegł Harry’ego. Bardzo dziwne to było uczucie, bo pan
Weasley patrzył na niego z widocznym wstrętem. Drzwi się zamknęły i winda ruszyła w dół.
- Och, witam cię, Reg - powiedział pan Weasley, rozglądając się niespokojnie, bo z szaty
Rona wciąż kapała woda. - Czy to nie twoją żonę dzisiaj przesłuchują? Ee... co ci jest?
Dlaczego jesteś taki mokry?

- Leje w gabinecie Yaxleya - odrzekł Ron, patrząc w bok, bo bał się, że jego ojciec
mógłby go rozpoznać, gdyby spojrzeli sobie w oczy. - Nie mogłem tego powstrzymać, więc
wysłali mnie po Berniego... jak mu tam... chyba Pillswortha...
- Tak, ostatnio pada w wielu gabinetach - powiedział pan Weasley. - Próbowałeś
meteourok recanto? Bletchleyowi zadziałało.
- Meteourok recanto? - powtórzył szeptem Ron. - Nie, nie próbowałem. Dzięki, ta...
znaczy się, dzięki, Arturze.
Drzwi windy otworzyły się, starsza czarownica z przypominającą mrowisko fryzurą
wysiadła, a Ron szybko wyskoczył za nią. Harry chciał zrobić to samo, ale drogę zablokował
mu Percy Weasley, który wszedł do windy z nosem utkwionym w jakichś papierach.
Dopiero kiedy kraty zasunęły się z łoskotem, Percy zorientował się, że jest w windzie ze
swoim ojcem. Spojrzał na niego, zaczerwienił się i wyszedł natychmiast, kiedy winda znowu
przystanęła. Harry też chciał wyjść, ale tym razem powstrzymało go ramię pana Weasleya.
- Chwileczkę, Runcorn.
Drzwi zamknęły się i kiedy ruszyli w dół, pan Weasley powiedział:
- Słyszałem, że doniosłeś na Dirka Cresswella.
Harry odniósł wrażenie, że spotkanie z Percym nie złagodziło gniewu pana Weasleya.
Uznał, że jedyne, co mu pozostaje, to udawać głupiego.
- Ze co? - zapytał.
- Nie udawaj, Runcorn - syknął gniewnie pan Weasley. - Wytropiłeś i wydałeś
czarodzieja, który sfałszował swoje drzewo genealogiczne, tak?
- No i co z tego?
- A to, że Dirk Cresswell jest dziesięć razy prawdziwszym czarodziejem od ciebie wycedził pan Weasley. - I jeśli przeżyje Azkaban, odpowiesz mu za to, że nie wspomnę jego
żony, synów i przyjaciół...
- Arturze - przerwał mu Harry - czy wiesz, że ciebie też śledzą?
- To groźba, Runcorn?
- Nie, to fakt! Siedzą każdy twój ruch...
Drzwi windy otworzyły się. Byli w atrium. Pan Weasley obrzucił Harry’ego jadowitym
spojrzeniem i opuścił windę. Harry stał nieruchomo, wstrząśnięty do głębi. Żałował, że nie
przemienił się w kogoś innego niż ten Runcorn... A potem winda ponownie ruszyła w dół.
Wyciągnął pelerynę-niewidkę i zarzucił na siebie. Będzie musiał spróbować sam
wyciągnąć Hermionę, w czasie kiedy Ron naprawiał awarię. Kiedy drzwi się otworzyły,
wyszedł na mroczny, oświetlony płonącymi pochodniami korytarz, tak różniący się od

wyłożonych boazeriami i dywanami korytarzy na wyższych piętrach. Winda zagrzechotała i
odjechała, a Harry’ego przeszył zimny dreszcz, gdy spojrzał na ciemniejące w oddali drzwi
do Departamentu Tajemnic.
Ruszył naprzód, nie w stronę tych czarnych drzwi, ale do wejścia na lewo, gdzie, jak
pamiętał, były schody prowadzące do sal sądowych. Po głowie krążyły mu różne pomysły.
Miał jeszcze parę detonatorów pozorujących, ale może lepiej po prostu zapukać do drzwi sali
sądowej, wejść jako Runcorn i powiedzieć, że musi zamienić słówko z Mafaldą? Oczywiście
nie wiedział, czy Runcorn jest na tyle ważną osobą, by to poskutkowało, a nawet gdyby się
udało, zniknięcie Hermiony mogłoby wzbudzić podejrzenia i spowodować alarm, zanim by
opuścili gmach ministerstwa...
Pogrążony w myślach, nie od razu zdał sobie sprawę z nienaturalnego chłodu, który go
ogarnął. Poczuł, jakby zanurzał się we mgłę. Z każdym krokiem robiło się coraz zimniej: czuł
to zimno w gardle, spływało mu do płuc, raniąc boleśnie. A potem zaczęło go przenikać
poczucie rozpaczy, beznadziejności, wypełniając go, pęczniejąc w nim, panosząc się,
odbierając wolę... „Dementorzy", pomyślał.
I kiedy zszedł na sam dół schodów i skręcił w prawo, ujrzał straszną scenę. Ciemny
korytarz z drzwiami do sal sądowych wypełniony był wysokimi, zakapturzonymi postaciami.
Słychać było tylko świszczące, urywane oddechy. Spetryfikowani mugolacy, przyprowadzeni
tu na przesłuchanie, siedzieli stłoczeni i drżący z zimna i strachu na twardych drewnianych
ławkach pod ścianami. Większość ukrywała twarze w dłoniach, być może instynktownie
próbując się ochronić przed chciwymi ustami dementorów. Niektórym towarzyszyły rodziny,
inni siedzieli samotnie. Dementorzy sunęli przed nimi bezgłośnie tam i z powrotem, a
przenikający do szpiku kości chłód, atmosfera beznadziejności i rozpaczy tego miejsca
owładnęły Harrym jak złowrogie zaklęcie...
„Walcz z tym", rozkazał sobie w duchu, ale wiedział, że nie może wyczarować patronusa,
nie ujawniając się natychmiast. Ruszył więc naprzód tak cicho, jak potrafił, a z każdym
krokiem ohydne odrętwienie coraz bardziej paraliżowało mu mózg, zmuszał się więc całą siłą
woli do myślenia o Hermionie i Ronie, którzy go potrzebowali.
Straszne to było doświadczenie. Pozbawione oczu twarze, ukryte pod kapturami,
obracały się za nim, gdy szedł pośród tych wysokich, czarnych postaci... Wyczuwają go, tak,
na pewno wyczuwają obecność ludzkiej istoty, w której wciąż tli się nadzieja, która
zachowała resztki odporności...
Nagle rozwarły się jedne z drzwi lochów po lewej stronie korytarza, a mroźną ciszę
rozdarły przeraźliwe krzyki.

- Nie, nie, jestem czarodziejem półkrwi! Półkrwi, przysięgam! Mój ojciec był
czarodziejem, naprawdę, sprawdźcie go, to Arkie Alderton, znany projektant mioteł
latających, sprawdźcie go, sprawdźcie... nie dotykajcie mnie, weźcie te ręce ode mnie...
- To ostatnie ostrzeżenie - rozległ się głos Umbridge, magicznie zwielokrotniony, tak że
zabrzmiał wyraźnie, zagłuszając wrzaski skazańca. - Jeśli będziesz się opierał, zasłużysz na
pocałunek dementora.
Mężczyzna przestał krzyczeć, ale jego szloch poniósł się echem po korytarzu.
- Zabrać go - rozkazała Umbridge.
W drzwiach sali sądowej pojawiło się dwóch dementorów, trzymających swoimi
przegniłymi, pokrytymi liszajami rękami czarodzieja, który sprawiał wrażenie pozbawionego
zmysłów. Powlekli go korytarzem i wkrótce pochłonęła ich snująca się za nimi ciemność.
- Następny... Mary Cattermole! - zawołała Umbridge.
Z ławki wstała niska kobieta, dygocąc na całym ciele. Miała ciemne włosy zaczesane do
tyłu w kok, ubrana była w długą, prostą szatę. Cała krew odpłynęła jej z twarzy. Kiedy mijała
dementorów, wstrząsały nią dreszcze.
Zrobił to instynktownie, bez żadnego planu, po prostu dlatego, że nie mógł znieść widoku
tej kobiety wchodzącej samotnie do lochu: kiedy drzwi zaczęły się zamykać, wśliznął się za
nią do środka.
Nie była to ta sala, w której kiedyś był przesłuchiwany pod zarzutem niewłaściwego
użycia czarów. Była o wiele mniejsza, choć tak samo wysoko sklepiona; wchodząc do niej,
miało się klaustrofobiczne poczucie zamknięcia na dnie głębokiej studni.
Było tu więcej dementorów rozsiewających wokoło mroźną aurę. Stali jak pozbawieni
twarzy wartownicy w kątach oddalonych od wysokiego podium. Na nim, za balustradą,
siedziała Umbridge, obok niej Yaxley, a z drugiej strony Hermiona, prawie tak blada, jak pani
Cattermole. U stóp podium krążył tam i z powrotem srebrny, długowłosy kot i Harry
zrozumiał, że jest to swojego rodzaju ochrona przed rozpaczą emanującą z dementorów,
ochrona mająca służyć oskarżycielom, a nie oskarżonym.
- Proszę usiąść - powiedziała Umbridge swoim cichym, aksamitnym głosem.
Pani Cattermole osunęła się na samotne krzesło, stojące przed podium. Gdy tylko usiadła,
zadzwoniły wiszące u poręczy łańcuchy, które przykuły ją do krzesła.
- Mary Elizabeth Cattermole? - zapytała Umbridge.
Pani Cattermole kiwnęła niepewnie głową.
- Małżonka Reginalda Cattermole’a z Magicznego Personelu Technicznego?
Pani Cattermole wybuchnęła płaczem.

- Nie wiem, gdzie on jest, miał tu ze mną być!
Umbridge zignorowała tę wypowiedź.
- Matka Maisie, Ellie i Alfreda Cattermole’ów?
Pani Cattermole zaszlochała jeszcze głośniej.
- Oni się boją, myślą, że już nie wrócę...
- Oszczędź nam tych jęków - warknął Yaxley. - Bachory szlam nie wzbudzają w nas
współczucia.
Szloch pani Cattermole zagłuszył kroki Harry’ego, który podszedł ostrożnie do stopni
wiodących na podium. Gdy przechodził przez miejsce patrolowane przez srebrnego kotapatronusa, poczuł gwałtowne ocieplenie. Nie ulegało wątpliwości, że był to patronus
Umbridge, a jarzył się blaskiem, bo czuła się tu tak dobrze, była w swoim żywiole,
wymierzając pokrętne wyroki i stosując prawo, które sama pomogła ustanowić. Powoli,
bardzo ostrożnie, wszedł na podium za plecami Umbridge, Yaxleya i Hermiony i usiadł za tą
ostatnią. Bał się, że Hermiona podskoczy na dźwięk jego głosu. Pomyślał o rzuceniu na
Umbridge i Yaxleya zaklęcia Muffliato, ale już samo wypowiedzenie zaklęcia mogłoby
spowodować gwałtowną reakcję Hermiony. Na szczęście Umbridge podniosła głos, zwracając
się do pani Cattermole, więc szybko wykorzystał tę szansę.
- Jestem za tobą - szepnął w ucho Hermiony. Tak jak się spodziewał, drgnęła gwałtownie,
o mało co nie przewracając kałamarza, ale uwaga Umbridge i Yaxleya była skupiona na pani
Cattermole, więc niczego nie zauważyli.
- Pani Cattermole, po wejściu do gmachu ministerstwa zabrano pani różdżkę - mówiła
Umbridge. - Osiem i trzy czwarte cala, wiśnia, rdzeń z włosa jednorożca. Zgadza się?
Pani Cattermole kiwnęła głową, ocierając oczy rękawem.
- Może nam pani powiedzieć, komu pani zabrała tę różdżkę?
- Z-zabrała? - załkała pani Cattermole. - Ja jej... n-nikomu nie zabrałam... ja ją k-kupiłam,
kiedy miałam jedenaście lat. Ona... ona... ona mnie wybrała.
I zaszlochała jeszcze głośniej.
Umbridge zachichotała jak dziewczynka, co sprawiło, że Harry poczuł gwałtowną
ochotę, by ją zaatakować. Wychyliła się za balustradę, żeby lepiej widzieć swą ofiarę, a
wówczas wychyliło się też coś złotego i zawisło, kołysząc się przed nią: medalion.
Hermiona to zobaczyła. Pisnęła cicho, ale Umbridge i Yaxley, wciąż skupieni na swojej
ofierze, byli głusi na wszystko.
- Nie - powiedziała Umbridge. - Nie sądzę, pani Cattermole. Różdżki wybierają tylko
czarownice lub czarodziejów. A pani nie jest czarownicą. Mamy tu pani odpowiedzi na

kwestionariusz, który pani doręczono. Mafaldo, podaj mi to.
Wyciągnęła małą dłoń. W tej chwili była tak podobna do ropuchy, że Harry zdziwił się,
nie dostrzegając błony między jej grubymi paluchami. Hermionie trzęsły się ręce, kiedy
zaczęła grzebać w stosie dokumentów leżących na krześle obok niej, ale w końcu wyciągnęła
pergaminową kartę z nazwiskiem pani Cattermole.
- Och, jakie to... jakie to ładne, Dolores - powiedziała, wskazując na medalion
połyskujący między fałdami szaty Umbridge.
- Co? - warknęła Umbridge, spoglądając w dół. - Och, tak... to stara rodzinna pamiątka powiedziała, poklepując medalion spoczywający na jej obfitym biuście. - To „S" oznacza
„Selwyn"... jestem spokrewniona z Selwynami... tak jak z wieloma innymi rodzinami czystej
krwi... Szkoda - dodała głośniej, przeglądając kwestionariusz pani Cattermole - że nie można
tego powiedzieć o pani. Zawód rodziców: właściciele sklepu warzywnego.
Yaxley parsknął szyderczym śmiechem. Pod podium wciąż krążył srebrny kot, a w kątach
czaili się dementorzy.
Kłamstwo Umbridge spowodowało, że krew nabiegła Harry’emu do mózgu i stłumiła
instynkt bezpieczeństwa. Medalion wzięty jako łapówka od drobnego złodziejaszka, użyty
jako fałszywe świadectwo czystości jej krwi! Uniósł różdżkę, nie dbając o to, że wystawała
spod peleryny-niewidki, i zawołał:
- Drętwota!
Błysnęło czerwone światło, Umbridge skrzywiła się i uderzyła czołem w balustradę. Akta
pani Cattermole zsunęły się na podłogę, srebrny kot zniknął. Owionął ich lodowaty podmuch.
Zdezorientowany Yaxley rozglądał się za źródłem tego zamieszania i dostrzegł zawieszoną w
powietrzu rękę Harry’ego z różdżką wycelowaną prosto w niego. Sięgnął po swoją różdżkę,
ale było już za późno.
- Drętwota!
Yaxley zsunął się bezwładnie z krzesła.
- Harry!
- Hermiono, jeśli myślisz, że zamierzałem tu siedzieć i pozwolić jej na...
- Harry, pani Cattermole!
Obrócił się w miejscu, zrzucając pelerynę-niewidkę. Dementorzy już sunęli ku przykutej
do krzesła kobiecie; teraz, kiedy zniknął patronus i kiedy wyczuli, że nikt już nad nimi nie
panuje, nic ich nie mogło powstrzymać. Pani Cattermole krzyknęła przeraźliwie, kiedy
oślizgła, pokryta liszajami ręka chwyciła ją za podbródek i odciągnęła jej głowę do tyłu.
- EXPECTO PATRON U M!

Srebrny jeleń wystrzelił z końca różdżki Harry’ego i skoczył ku dementorom, którzy
cofnęli się i rozpłynęli w mroczne cienie. Światło i ciepło, promieniujące z jelenia,
potężniejsze od magicznej mocy kota, wypełniło cały loch.
- Bierz horkruksa - powiedział Hermionie Harry. Zbiegł po stopniach, wpychając
pelerynę-niewidkę do torby, i zbliżył się do pani Cattermole.
- Ty? - wyszeptała, patrząc mu w twarz. - Ale... przecież Reg powiedział, że to ty na mnie
doniosłeś!
- Tak? - mruknął Harry, szarpiąc przykuwające ją do krzesła łańcuchy. - No więc
doznałem wewnętrznej przemiany. Diffindo! - Nie poskutkowało. - Hermiono, jak się pozbyć
tych łańcuchów?
- Zaczekaj, próbuję tu coś...
- Hermiono, otaczają nas dementorzy!
- Wiem, Harry, ale jak się obudzi i zobaczy, że nie ma medalionu... muszę stworzyć
duplikat... Geminio! Wspaniale... to powinno ją oszukać...
Zbiegła na dół.
- Zaraz... Relashio!
Łańcuchy opadły i pochowały się w poręczach krzesła. Pani Cattermole wytrzeszczyła
oczy; była jeszcze bardziej przerażona niż przedtem.
- Ja... nie rozumiem... - wyszeptała.
- Wyjdzie pani stąd z nami - powiedział Harry, pomagając jej wstać. - Wróci pani do
domu, złapie dzieci i, jeśli będzie trzeba, ucieknie z nimi za granicę. Niech pani się za kogoś
przebierze i ucieka. Widziała pani, jak to się odbywa, tu nie ma mowy o żadnym uczciwym
procesie.
- Harry - powiedziała Hermiona - jak się stąd wydostaniemy? Za drzwiami jest mnóstwo
dementorów!
- Patronusy - odpowiedział, kierując różdżkę na swojego, a krążący po lochu jeleń
zwolnił i pomknął ku drzwiom. - Ile tylko możemy wyczarować. Przywołaj swojego,
Hermiono.
- Expec... expecto patronum - wyjąkała Hermiona. Nic się nie pojawiło.
- To jedyne zaklęcie, z którym zawsze miała kłopot - wyjaśnił Harry kompletnie
zszokowanej pani Cattermole. - Mała komplikacja... Hermiono, skup się!
- Expecto patronum!
Z końca jej różdżki wystrzeliła srebrna wydra i z wdziękiem pomknęła w stronę jelenia.
- Idziemy - powiedział Harry i poprowadził Hermionę i panią Cattermole do drzwi.

Kiedy patronusy wyleciały z lochu, rozległ się krzyk oczekujących na przesłuchanie
ludzi. Dementorzy cofali się i wtapiali się w ciemność, pierzchając przed srebrnymi istotami.
- Postanowiono, że wszyscy macie wrócić do domu i ukryć się gdzieś ze swoimi
rodzinami - powiedział Harry mugolakom, oślepionym blaskiem patronusów i wciąż
wystraszonym. - Wyjedźcie za granicę, jeśli możecie. Po prostu trzymajcie się z dala od
ministerstwa. To jest... ee... nowe oficjalne stanowisko. A teraz idźcie za patronusami, może
uda się wam wyjść z atrium.
Weszli po kamiennych schodach, nie spotykając nikogo, ale gdy zbliżali się do wind,
Harry’ego zaczęły dręczyć obawy. Jeśli pojawią się w atrium ze srebrnym jeleniem, fruwającą
wokół niego wydrą i dwudziestką ludzi, z których połowa to oskarżeni mugolacy, na pewno
zwrócą na siebie uwagę. Doszedł właśnie do tego niemiłego wniosku, gdy winda przed nimi
szczęknęła i złote kraty rozsunęły się ze zgrzytem.
- Reg! - krzyknęła pani Cattermole i rzuciła się w ramiona Rona. - Runcorn mnie
wypuścił, zaatakował Umbridge i Yaxleya i powiedział nam, żebyśmy uciekali z kraju. Chyba
lepiej to zróbmy, Reg, naprawdę. Lećmy do domu, bierzmy dzieci i... dlaczego jesteś taki
mokry?
- Woda - mruknął Ron, wyswobadzając się z jej uścisku. - Harry, już wiedzą, że w
ministerstwie są jacyś intruzi, to ma coś wspólnego z dziurą w drzwiach gabinetu Umbridge,
mamy tylko pięć minut, żeby...
Patronus Hermiony zniknął z cichym pyknięciem, gdy zwróciła przerażoną twarz ku
Harry’emu.
- Harry, jeśli nas tu przyskrzynią...
- Nie przyskrzynią, jeśli się pospieszymy - powiedział Harry, po czym zwrócił się do
milczącej grupy oskarżonych i ich rodzin, którzy wytrzeszczali na niego oczy: - Kto ma
różdżkę?
Połowa podniosła rękę.
- Dobrze. Ci, którzy nie mają różdżek, niech się trzymają tych, którzy je mają. Musimy
być szybcy... zanim nas zatrzymają. Idziemy.
Stłoczyli się w dwóch windach. Patronus Harry’ego stał na straży przed złotymi kratami,
póki winda nie ruszyła w górę.
- Piętro ósme - oznajmił chłodny kobiecy głos. - Atrium.
Harry natychmiast się zorientował, że będą poważne kłopoty. Atrium było pełne ludzi
krążących od kominka do kominka i zamykających do nich dostęp.
- Harry! - pisnęła Hermiona. - Co zrobimy?

- WSTRZYMAJCIE SIĘ! - ryknął Harry, a potężny głos Runcorna potoczył się echem po
atrium. Czarodzieje zamykający kominki zamarli. - Idźcie za mną - szepnął do grupy
przerażonych mugolaków, którzy ruszyli naprzód, zaganiani przez Rona i Hermionę.
- O co chodzi, Albercie? - zapytał ten sam łysy czarodziej, który rano wyszedł za nim z
kominka.
- Ci ludzie muszą opuścić gmach, zanim pozamykacie wyjścia - powiedział Harry, siląc
się na autorytatywny ton.
Czarodzieje spojrzeli po sobie.
- Kazano nam pozamykać wszystkie wyjścia i nie wypuszczać nikogo...
- Sprzeciwiasz mi się?! - zawołał Harry. - Chcesz, żebym zbadał twoje drzewo
genealogiczne, jak to zrobiłem z Dirkiem Cresswellem?
- Wybacz! - wydyszał łysy czarodziej, cofając się. - Ja tylko tak... na wszelki wypadek...
ale myślałem... myślałem, że ich wezwano na przesłuchanie i...
- Mają czystą krew - powiedział Harry, a jego głos potoczył się echem po sali. - Śmiem
twierdzić, że czystszą niż wielu z was. Zmykajcie stąd! - huknął na mugolaków, którzy
czmychnęli do kominków i zaczęli w nich znikać parami.
Czarodzieje z ministerstwa cofnęli się; jedni wyglądali na zakłopotanych, inni na
wystraszonych lub niezadowolonych. A potem...
- Mary!
Pani Cattermole spojrzała przez ramię. Od windy biegł prawdziwy Reg Cattermole, już
nie wymiotując, choć wciąż był blady i wymęczony.
- R-Reg?
Przeniosła wzrok ze swojego męża na Rona, który zaklął głośno.
Głowa łysiejącego czarodzieja obracała się groteskowo od jednego Rega Cattermole’a do
drugiego.
- Ej... co tu się dzieje? Co to znaczy?
- Zamknąć wyjścia! ZAMYKAĆ!!!
Z drugiej windy wyskoczył Yaxley i biegł w stronę ściany z kominkami, w których znikli
już wszyscy mugolacy prócz pani Cattermole. Kiedy łysiejący czarodziej uniósł różdżkę,
Harry bez namysłu rąbnął go wielką pięścią w twarz i krzyknął:
- Yaxley, on pomógł uciec mugolakom!
Koledzy łysiejącego czarodzieja podnieśli rwetes, co wykorzystał Ron, wciągając panią
Cattermole do kominka, w którym oboje zniknęli. Zdezorientowany Yaxley patrzył to na
Harry’ego, to na powalonego na ziemię czarodzieja. Prawdziwy Reg Cattermole zawołał:

- Moja żona! Kto to był, ten z moją żoną? Co tu się dzieje?
Harry spostrzegł, że głowa Yaxleya odwraca się ku niemu, a na jego zwierzęcej twarzy
pojawia się cień zrozumienia.
- Szybko! - krzyknął do Hermiony.
Chwycił ją za rękę i razem wskoczyli do kominka; zaklęcie Yaxleya świsnęło mu nad
głową. Wirowali przez parę sekund i nagle wystrzelili z sedesu w kabinie toalety. Harry
otworzył drzwi. Przy umywalkach stał Ron, wciąż walcząc z panią Cattermole.
- Reg, ja nie rozumiem...
- Proszę mnie puścić, ja nie jestem pani mężem, musi pani wracać do domu!
W kabinie za nimi coś huknęło. Harry odwrócił się i zobaczył wyłaniającego się z niej
Yaxley a.
- W NOGI! - ryknął Harry.
Chwycił Hermionę za rękę, a Rona za ramię i okręcił się w miejscu.
Pochłonęła ich napierająca ze wszystkich stron ciemność, ale coś było nie tak... jakby
ręka Hermiony wyślizgiwała się z jego uścisku...
Przemknęło mu przez myśl, że zaraz się udusi, nie mógł oddychać i nic nie widział,
jedynymi realnymi rzeczami na świecie były ramię Rona i palce Hermiony powoli
wymykające się z jego dłoni...
A potem zobaczył drzwi domu numer dwanaście przy Grimmauld Place z kołatką w
kształcie węża, lecz zanim zdążył zaczerpnąć powietrza, usłyszał krzyk i poraził go błysk
purpurowego światła. Ręka Hermiony nagle zacisnęła się na jego dłoni jak imadło i znowu
wszystko pochłonęła ciemność.

ROZDZIAŁ

CZTERNASTY

Złodziej
Harry otworzył oczy i oślepiły go złoto i zieleń. Nie miał pojęcia, co się stało, wiedział
tylko, że leży na czymś, co wygląda na liście i gałązki. Z trudem wciągając powietrze do płuc,
zamrugał i zdał sobie sprawę, że ta krzykliwa mieszanina barw nad nim to promienie słońca
przedzierające się przez baldachim liści. A potem coś drgnęło blisko jego twarzy. Podźwignął
się na rękach i kolanach, gotów na spotkanie z jakimś małym, dzikim stworzeniem, ale
zobaczył, że to stopa Rona. Rozejrzał się i zobaczył, że wszyscy troje leżą w lesie,
najwyraźniej sami.
Najpierw pomyślał, że są w Zakazanym Lesie, i przez chwilę, choć dobrze wiedział, jak
głupie i niebezpieczne byłoby ich pojawienie się w obrębie szkolnych terenów Hogwartu,
serce zabiło mu szybciej na myśl o podejściu chyłkiem między drzewami do chatki Hagrida.
Potem, kiedy Ron jęknął cicho, a Harry zaczął pełznąć ku niemu, zrozumiał, że to nie może
być Zakazany Las, bo drzewa wyglądają na młodsze i rosną o wiele rzadziej, a poszycie lasu
nie jest tak gęste.
Przy głowie Rona spotkał się z Hermiona, również na czworakach. Gdy tylko rzucił na
niego okiem, pierzchły mu z głowy wszelkie inne myśli, bo lewy bok Rona był mokry od
krwi, a szarobiała twarz kontrastowała upiornie z zielenią leśnej podściółki. Eliksir
wielosokowy przestawał działać i Ron był teraz na pół Cattermole’em i na pół sobą: włosy
rudziały mu coraz bardziej, a twarz bladła.
- Co mu się stało?
- Jest rozszczepiony - odpowiedziała Hermiona, manipulując przy rękawie Rona, gdzie
krew była najciemniejsza.
Harry patrzył przerażony, jak Hermiona rozdziera Ronowi koszulkę. Zawsze myślał o
rozszczepieniu jako o czymś zabawnym, a to... Poczuł nieprzyjemny skurcz w żołądku, kiedy
obnażyła lewe ramię Rona, i zobaczył, że brakuje w nim sporego kawałka ciała, jakby
wyciętego nożem.

- Harry, prędko, w mojej torebce jest buteleczka z napisem „Esencja dyptamu"...
- W torebce... zaraz...
Skoczył do miejsca, w którym wylądowała Hermiona, chwycił ozdobioną koralikami
torebkę i zanurzył w niej rękę. Natychmiast zaczął wyczuwać dotykiem ukryte w niej
przedmioty: skórzane grzbiety książek, wełniste rękawy swetrów, obcasy butów...
- SZYBKO!
Odnalazł wzrokiem swoją różdżkę leżącą wśród liści, chwycił ją i wetknął jej koniec do
magicznej torebki.
- Accio dyptam!
Z torebki wyskoczyła brązowa buteleczka. Złapał ją i szybko wrócił do Hermiony i Rona,
który miał teraz półprzymknięte powieki, a spod nich wyglądały tylko białka oczu.
- Zemdlał - powiedziała Hermiona, która też była blada; nie wyglądała już jak Mafalda,
choć wciąż miała siwe pasemka we włosach. - Odkorkuj ją, Harry, ręce mi się trzęsą.
Wyciągnął korek z buteleczki, a Hermiona wzięła ją i wylała trzy krople na krwawiącą
ranę. Buchnął zielonkawy dym, a kiedy opadł, Harry zobaczył, że krwawienie ustało. Rana
wyglądała teraz na starą: żywe mięso porosła nowa skóra.
- O kurczę! - krzyknął cicho Harry.
- To wszystko, co mogę teraz bezpiecznie zrobić - powiedziała Hermiona roztrzęsionym
głosem. - Są zaklęcia, które mogłyby go całkowicie wyleczyć, ale boję się ich próbować, żeby
czegoś nie pomylić i jeszcze bardziej mu nie zaszkodzić... Stracił już tyle krwi...
- Jak się zranił? To znaczy... - Harry potrząsnął głową, próbując odzyskać jasność
myślenia, żeby zrozumieć, co się właściwie stało - ...gdzie my jesteśmy? Myślałem, że
wracamy na Grimmauld Place.
Hermiona wzięła głęboki oddech. Wyglądała, jakby miała się za chwilę rozpłakać.
- Harry, chyba już tam nie wrócimy.
- Co?!
- Kiedy się deportowaliśmy, Yaxley zdążył złapać mnie za rękę, nie mogłam się od niego
uwolnić, był za silny, i wciąż mnie trzymał, kiedy wylądowaliśmy na Grimmauld Place, no i...
no i chyba zobaczył drzwi, pomyślał, że tam się zatrzymujemy, więc rozluźnił uścisk, udało
mi się uwolnić rękę i... i przeniosłam nas tutaj!
- To gdzie on teraz jest? Daj spokój... czyżby... sądzisz, że jest w środku? Przecież nie
może tam wejść!
Łzy zabłysły jej w oczach, kiedy pokiwała głową.

- Harry, chyba może. Ja... ja się od niego uwolniłam, rzucając Zaklęcie Odrazy, ale już go
ze sobą wciągnęłam poza ochronną tarczę Zaklęcia Fideliusa. Po śmierci Dumbledore’a to my
jesteśmy Strażnikami Tajemnicy, więc ja mu ją mimowolnie zdradziłam, prawda?
Nie było sensu udawać przed samym sobą: za dobrze wiedział, że tak właśnie się stało.
Był to poważny cios. Jeśli Yaxley dostał się do domu numer dwanaście przy Grimmauld
Place, to nie mogą tam wrócić. Mógł już tam ściągnąć innych śmierciożerców. Choć to stare
gmaszysko było tak ponure i choć panowała w nim tak przytłaczająca atmosfera, było ich
jedynym bezpiecznym schronieniem, a od kiedy Stworek ich polubił, nawet czymś w rodzaju
domu. Harry’ego przeszyło poczucie żalu, nie mające nic wspólnego z jedzeniem, kiedy
wyobraził sobie Stworka piekącego strudel z wątróbką, którego on, Harry, a także Hermiona i
Ron nigdy już nie spróbują.
- Harry, wybacz mi, tak mi przykro!
- Nie bądź głupia, przecież to nie twoja wina! Jeśli już, to tylko moja...
Wsunął rękę do kieszeni i wyjął magiczne oko Szalonookiego. Hermiona cofnęła się z
przerażoną miną.
- Umbridge wmontowała je w drzwi swojego gabinetu, żeby podglądać swoich
pracowników. Nie mogłem go tam zostawić... ale właśnie przez to dowiedzieli się, że w
gmachu są intruzi.
Zanim Hermiona zdążyła coś powiedzieć, Ron jęknął i otworzył oczy. Wciąż był upiornie
blady, a twarz błyszczała mu od potu.
- Jak się czujesz? - wyszeptała Hermiona.
- Podle - wychrypiał Ron i skrzywił się, kiedy poczuł ból w ramieniu. - Gdzie jesteśmy?
- W lesie, w pobliżu miejsca, gdzie rozgrywano Mistrzostwa Świata w Quidditchu.
Chciałam, żeby to było jakieś ustronne miejsce, nie na widoku, i to...
- ...i to było pierwsze miejsce, jakie ci przyszło na myśl - dokończył za nią Harry.
Rozejrzał się po pustej polanie. Przypomniał sobie, co się wydarzyło poprzednim razem,
kiedy się teleportowali do pierwszego miejsca, które przyszło na myśl Hermionie. Wówczas
śmierciożercy odnaleźli ich w ciągu dziesięciu minut. Czy to była legilimencja? Czyżby i
teraz Voldemort albo jego poplecznicy już wiedzieli, dokąd ściągnęła ich Hermiona?
- Uważasz, że powinniśmy stąd zwiewać? - zapytał Ron, a Harry poznał po jego twarzy,
że pomyślał o tym samym.
- Nie wiem.
Ron wciąż był blady i spocony. Nie próbował usiąść i wszystko wskazywało na to, że nie
miałby na to siły. Wizja przenoszenia go gdzie indziej była bardzo zniechęcająca.

- Zostańmy tu przez jakiś czas - powiedział Harry. Hermiona odetchnęła z ulgą i szybko
się podniosła.
- Dokąd idziesz? - zapytał Ron.
- Jeśli zostajemy, muszę rzucić jakieś ochronne zaklęcia na to miejsce.
Uniosła różdżkę i zaczęła zataczać wielkie koło wokół Harry’ego i Rona, mrucząc pod
nosem zaklęcia. Harry dostrzegł lekkie drganie powietrza, jakby rozsnuwała nad polanką
mgiełkę upału.
- Salvio hexia... Protego Malum... Repello mugoletum... Muffliato... Wyjmij namiot,
Harry...
- Namiot?
- W torebce!
- W... oczywiście.
Tym razem już w niej nie grzebał, tylko od razu użył zaklęcia przywołującego.
Natychmiast wyłoniło się kłębowisko płótna, linek i tyczek. Poznał ten namiot, częściowo po
zapachu kotów: spali w nim w noc poprzedzającą finał Mistrzostw Świata w Quidditchu.
- Myślałem, że należy do tego Perkinsa z ministerstwa - powiedział, zabierając się do
rozplątywania linek i kołków.
- Najwyraźniej nie był mu już potrzebny, bo strasznie go dręczy lumbago - odrzekła
Hermiona, wykonując różdżką skomplikowaną figurę ośmiu ruchów - więc tata Rona
powiedział, że mogę go sobie pożyczyć. Erecto! - dodała, celując różdżką w płótno, które
jednym płynnym ruchem wzdęło się i utworzyło wzorowo postawiony namiot przed Harrym,
któremu kołki wyleciały z rąk, by wbić się w ziemię, mocując linki naciągowe.
- Cave inimicum - skończyła Hermiona, machnąwszy różdżką w stronę nieba. - No,
więcej już nie potrafię. W każdym razie będziemy wiedzieć, że nadchodzą. Nie mogę
zagwarantować, że powstrzymają Vol...
- Nie wymawiaj tego imienia! - przerwał jej Ron ostrym tonem.
Harry i Hermiona popatrzyli po sobie.
- Przepraszam - powiedział Ron, unosząc się z jękiem, żeby na nich spojrzeć - ale to dla
mnie brzmi jak jakaś klątwa czy coś w tym rodzaju. Nie możemy po prostu nazywać go SamiWiecie-Kim?
- Dumbledore mówił, że lęk przed imieniem... - zaczął Harry.
- Pragnę ci na wszelki wypadek przypomnieć, stary, bo może już zapomniałeś, że
nazywanie Sam-Wiesz-Kogo po imieniu nie przyniosło mu nic dobrego. Po prostu... po prostu
okażcie Sami-Wiecie-Komu trochę szacunku, dobrze?

- Szacunku? - powtórzył z naciskiem Harry, ale Hermiona rzuciła mu ostrzegawcze
spojrzenie; zrozumiał, że nie powinien kłócić się z Ronem, gdy ten jest w takim stanie.
Z trudem wciągnęli go do namiotu. Wnętrze było dokładnie takie, jakim je Harry
zapamiętał: pokoik z łazienką i maleńką kuchnią. Odsunął na bok stary fotel i ostrożnie złożył
Rona na dolnym posłaniu piętrowego łóżka. Nawet te krótkie przenosiny wyraźnie Rona
osłabiły: pobladł jeszcze bardziej, a kiedy spoczął na materacu, natychmiast znowu zamknął
oczy i przez dłuższy czas nic nie mówił.
- Zrobię herbaty - powiedziała Hermiona zadyszanym głosem, po czym z czeluści swojej
torebki wyciągnęła czajnik i kubki i poszła do kuchni.
Gorący napój podziałał na Harry’ego jak Ognista Whisky w noc, w którą zginął
Szalonooki: wypalił mu z piersi trochę strachu. Po minucie lub dwóch Ron przerwał
milczenie.
- Jak myślicie, co się stało z Cattermole’ami?
- Przy odrobinie szczęścia mogą już być daleko - odpowiedziała Hermiona, ściskając
swój kubek obiema rękami. - Jeśli pan Cattermole ma trochę oleju w głowie, użył teleportacji
łącznej, żeby przetransportować żonę, i teraz powinni już uciekać z dziećmi za granicę. Harry
jej powiedział, żeby tak zrobili.
- Kurczę, mam nadzieję, że udało im się uciec - powiedział Ron, opadając z powrotem na
poduszki. Herbata chyba i na niego dobrze podziałała, bo nie był już taki blady. - Chociaż
jakoś nie miałem wrażenia, że Reg Cattermole jest bystrzakiem... choćby ze sposobu, w jaki
ludzie się do mnie zwracali, kiedy nim byłem. Boże, mam nadzieję, że im się uda... bo jeśli
przez nas trafią do Azkabanu...
Harry spojrzał na Hermionę i pytanie, które miał zadać - czy to, że pani Cattermole nie
miała różdżki, mogło jej udaremnić teleportowanie się z mężem - uwięzło mu w gardle.
Troska Rona o los Cattermole’ów wyraźnie wzruszyła Hermionę; patrzyła na niego z taką
czułością, że Harry poczuł się, jakby ich przyłapał na pieszczotach.
- Więc masz go? - zapytał ją, częściowo po to, by przypomnieć jej o swojej obecności.
- Mam... co?
- A po co przez to wszystko przeszliśmy? Medalion! Gdzie jest medalion?
- Macie go?! - krzyknął Ron, unosząc się na łokciu.
- Nikt mi nic nie mówi! Kurczę, mogliście chociaż wspomnieć!
- Już zapomniałeś, że ratowaliśmy życie, uciekając przed śmierciożercami? odpowiedziała Hermiona. - Masz.
Wyciągnęła medalion z wewnętrznej kieszeni szaty i podała go Ronowi.

Był wielkości kurzego jajka. Zdobna litera „S", ułożona z maleńkich zielonych kamyków,
połyskiwała w rozproszonym świetle prześwitującym przez namiot.
- Jak myślicie, jest szansa, że ktoś go zniszczył od czasu, gdy Stworek się z nim rozstał? zapytał z nadzieją Ron. - To znaczy... czy jesteśmy pewni, że to wciąż jest horkruks?
- Myślę, że tak - odpowiedziała Hermiona, biorąc medalion z ręki Rona i przyglądając
mu się z bliska. - Gdyby ktoś go zniszczył za pomocą magii, to pewnie zostałby po tym jakiś
ślad.
Podała medalion Harry’emu, który obrócił go w palcach. Wydał mu się nienaruszony.
Przypomniał sobie szczątki dziennika Riddle’a i pokruszony kamień pierścienia, kiedy
Dumbledore zniszczył horkruks.
- Myślę, że Stworek ma rację. Musimy odkryć, jak go otworzyć, żeby go zniszczyć.
Nagle do niego dotarło, co trzyma w ręku, co żyje za tymi maleńkimi złotymi drzwiami.
Choć zdobycie medalionu tyle ich kosztowało, poczuł gwałtowną ochotę, by go od siebie
odrzucić. Opanował się i spróbował podważyć pokrywę palcami, potem wypróbował
zaklęcie, którego użyła Hermiona, by otworzyć drzwi do pokoju Regulusa. Nic to nie dało.
Oddał medalion Ronowi i Hermionie; każde z nich próbowało najróżniejszych sposobów, ale
na próżno.
- Czujesz to? - zapytał Ron ściszonym głosem, ściskając medalion w zamkniętej dłoni.
- Co mam czuć?
Ron podał mu medalion. Po chwili Harry pomyślał, że chyba już wie, o co chodziło
Ronowi. Czy to jego własna krew pulsuje mu w żyłach, czy rzeczywiście coś bije wewnątrz
medalionu, jak maleńkie metalowe serce?
- Co z nim zrobimy? - zapytała Hermiona.
- Będziemy go pilnować, aż znajdziemy jakiś sposób, żeby go zniszczyć - odrzekł Harry i
z ciężkim sercem zawiesił sobie łańcuszek na szyi, chowając medalion pod koszulką, gdzie
zawisł obok woreczka od Hagrida.
- Chyba powinniśmy na zmianę trzymać wartę przed namiotem - dodał, zwracając się do
Hermiony, po czym wstał i przeciągnął się. - I trzeba pomyśleć o czymś do jedzenia. Ty
zostaniesz tutaj - powiedział ostro do Rona, który usiłował usiąść i natychmiast zrobił się
zielonkawy na twarzy.
Położył na stoliku fałszoskop, który dostał od Hermiony na urodziny, i resztę dnia
spędzili oboje, czuwając na zmianę. Fałszoskop nie dawał żadnego znaku przez cały dzień.
Może na skutek zaklęć ochronnych i antymugolskich, którymi Hermiona otoczyła to miejsce,
a może po prostu dlatego, że ludzie rzadko tędy przechodzili, nie pojawił się nikt, prócz - od

czasu do czasu - ptaków i wiewiórek. O dziesiątej wieczorem, gdy nadeszła jego zmiana,
Harry oświetlił różdżką polankę i rozejrzał się uważnie, ale zobaczył tylko nietoperze,
śmigające mu nad głową na tle plamy rozgwieżdżonego nieba między gałęziami drzew.
Poczuł głód i lekki zawrót głowy. Hermiona nie zapakowała do magicznej torebki
niczego do jedzenia, bo była pewna, że jeszcze tej nocy wrócą na Grimmauld Place, więc
przez cały dzień nic nie jedli, nie licząc grzybów, które zebrała pod najbliższymi drzewami i
udusiła w menażce. Po przełknięciu paru łyżek Ron dostał silnych mdłości i odsunął od siebie
talerz, a Harry zjadł swoją porcję tylko przez wzgląd na Hermionę.
W nocnej ciszy coś nagle zachrobotało i dobiegł go odgłos łamanych gałązek. Pomyślał,
że to raczej jakieś zwierzę, a nie człowiek, ale zacisnął pałce na różdżce. Żołądek, osłabiony
zjedzeniem gumowatych grzybów, zaczął się znowu buntować.
Pomyślał, że powinien się cieszyć ze zdobycia tego horkruksa, ale jakoś nie odczuwał
radości. Wpatrzony w ciemność, w której światło jego różdżki żłobiło wąską ścieżkę, martwił
się tylko, co począć dalej. Jakby zmierzał do tego punktu od wielu tygodni, miesięcy, może
nawet lat, a teraz nagle się zatrzymał, zboczywszy z drogi.
Gdzieś były jeszcze inne horkruksy, ale nie miał zielonego pojęcia gdzie. Nie wiedział
nawet, czym są. Odnaleźli jeden, czuł go na piersi, ale nie wiedział, jak go zniszczyć. To
dziwne, ale medalion nie zagrzał się od jego ciała, przeciwnie, był zimny, jakby go przed
chwilą wyjęto z lodowatej wody. Od czasu do czasu czuł - a może tylko sobie to wyobrażał leciutkie drgania, jakby bicie ukrytego w horkruksie maleńkiego serduszka mieszało się z
biciem jego serca.
Zaczęło go opanowywać jakieś nieokreślone złe przeczucie; próbował je zwalczyć,
odepchnąć od siebie, ale wciąż powracało. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Ron i
Hermiona, rozmawiający teraz cicho w namiocie, mogą w każdej chwili zrezygnować, a on
nie. I kiedy tak siedział w ciemności, starając się opanować strach i zmęczenie, wydało mu się
nagle, że horkruks na jego piersi odmierza czas, jaki mu jeszcze pozostał. „Głupota", skarcił
się w duchu. „Nie myśl tak..."
Blizna znowu dała o sobie znać. Przeląkł się, że to przez te wszystkie głupie myśli, i
spróbował skierować je gdzie indziej. Pomyślał o biednym Stworku, który czekał na nich w
domu, a zamiast nich doczekał się Yaxleya. Czy skrzat będzie milczał, czy powie
śmierciożercy wszystko, co wie? Harry chciał wierzyć, że w ciągu ostatniego miesiąca
Stworek zmienił swój stosunek do niego, że będzie wobec nich lojalny, ale kto wie, co się tam
wydarzyło? A jeśli śmierciożercy torturowali skrzata? Okropne obrazy nawiedziły jego
wyobraźnię i starał się je również od siebie odrzucić, bo przecież teraz nic nie mógł dla

Stworka zrobić: oboje z Hermiona postanowili już, że nie będą próbowali go wezwać, bo
mogliby ściągnąć przy tym kogoś z ministerstwa. Nie mogli liczyć na to, że podczas aportacji
skrzata nie dojdzie do czegoś takiego, jak w tej toalecie, kiedy Yaxley złapał Hermionę za
rękaw.
Teraz czoło paliło go, jakby je ktoś przypiekał pogrzebaczem. Pomyślał, że o tylu
rzeczach nie wiedzieli. Lupin miał rację, kiedy mówił o magii, z którą jeszcze nigdy się nie
spotkali, której nawet sobie nie wyobrażali. Dlaczego Dumbledore nie powiedział czegoś
więcej? Czyżby myślał, że będzie jeszcze na to czas, że będzie żył długie lata, może całe
wieki, jak jego przyjaciel Nicolas Flamel? Jeśli tak, to się pomylił... Snape już tego
dopilnował... Snape, uśpiony wąż, który ukąsił na szczycie wieży...
A Dumbledore runął w dół...
- Daj mi ją, Gregorowicz.
Głos Harry’ego był wysoki, wyraźny i zimny. Jego różdżka tkwiła przed nim w białej
dłoni o długich palcach. Człowiek, w którego była skierowana, wisiał w powietrzu głową w
dół, kołysząc się na niewidzialnej linie, skrępowany niewidzialnymi więzami, z ramionami
ciasno przylegającymi do tułowia i przerażoną, nabiegła krwią twarzą. Miał białe włosy i
gęstą, krzaczastą brodę, zupełnie jak Święty Mikołaj.
- Nie mam jej, już jej nie mam! Skradziono mi ją wiele lat temu!
- Nie kłam Lordowi Voldemortowi, Gregorowicz. On wie... on zawsze wie.
Rozszerzone ze strachu źrenice wiszącego mężczyzny stawały się coraz większe i
większe, aż ich czerń całkowicie Harry’ego pochłonęła...
Teraz szedł szybko ciemnym korytarzem tuż za Gregorowiczem, który trzymał uniesioną
latarnię. Gregorowicz wpadł do pokoju na końcu korytarza, a latarnia oświetliła wnętrze,
które było chyba jakąś pracownią: w tańczącej plamie światła błyskało złoto i strużyny, a na
parapecie, jak wielki ptak, przysiadł młodzieniec o złotych włosach. W ułamku sekundy, w
którym padło na niego światło latarni, Harry dostrzegł zachwyt na jego przystojnej twarzy, a
potem intruz strzelił zaklęciem oszałamiającym i z głośnym śmiechem wyskoczył przez okno.
A Harry już wracał z tych szerokich, przepastnych źrenic i znowu ujrzał przed sobą
wykrzywioną przerażeniem twarz Gregorowicza.
- Kim był ten złodziej? - zapytał wysoki, zimny głos.
- Nie wiem, nigdy się tego nie dowiedziałem... jakiś młodzieniec... nie... błagam...
BŁAGAM!
Wrzeszczał jeszcze długo, a potem rozbłysło zielone światło...
- Harry!

Otworzył oczy, czoło przeszywał mu pulsujący ból. Musiał osunąć się na ziemię po
ścianie namiotu. Spojrzał na Hermionę, której gęste włosy przysłaniały plamę nieba między
gałęziami drzew.
- Sen - powiedział, siadając pospiesznie i starając się odpowiedzieć niewinnym
spojrzeniem na pałający wzrok Hermiony. - Musiałem przysnąć, przepraszam.
- Wiem, że to znowu twoja blizna! Masz to wypisane na twarzy! Zaglądałeś do umysłu
Vol...
- Nie wymawiaj tego imienia! - dobiegł ich z namiotu gniewny głos Rona.
- Świetnie. A więc do umysłu Sam-Wiesz-Kogo!
- Ja tego nie chciałem! - odparł Harry. - To był sen! Potrafisz panować nad tym, co ci się
śni?
- Gdybyś się nauczył oklumencji...
Ale Harry nie chciał dłużej słuchać jej wymówek, chciał przedyskutować to, co przed
chwilą zobaczył.
- Hermiono, on odnalazł Gregorowicza... i chyba go zabił, ale przedtem sięgnął do jego
świadomości... i zobaczyłem...
- Chyba będzie lepiej, jak ja obejmę wartę, skoro jesteś tak zmęczony, że zasypiasz powiedziała ozięble Hermiona.
- Mogę pełnić wartę do końca!
- Nie, przecież widzę, że jesteś zmęczony. Idź i połóż się.
I usiadła przed wejściem do namiotu. Minę miała tak upartą, że Harry, choć wszystko się
w nim gotowało, wszedł do środka, chcąc uniknąć dalszej kłótni.
Z dolnego łóżka zajaśniała blada twarz Rona. Harry wspiął się na górną pryczę, położył
się na plecach i wpatrzył w płócienny dach. Po jakimś czasie Ron odezwał się ściszonym
głosem:
- Co robił Sam-Wiesz-Kto?
Harry zacisnął powieki, starając się przypomnieć sobie każdy szczegół, a potem
odszepnął w ciemność:
- Odnalazł Gregorowicza. Związał go i torturował.
- Jak Gregorowicz ma mu zrobić nową różdżkę, skoro jest związany?
- Nie wiem... To dziwne, nie?
Harry ponownie zamknął oczy, rozmyślając o tym wszystkim, co zobaczył i co usłyszał.
Im więcej rozmyślał, tym mniej znajdował w tym sensu... Voldemort nie mówił nic o różdżce

Harry’ego, nie wspominał o bliźniaczych rdzeniach, nie kazał Gregorowiczowi zrobić nowej
różdżki o większej mocy, by pokonała różdżkę Harry’ego...
- Chciał czegoś od niego - powiedział, wciąż zaciskając powieki. - Kazał mu to oddać,
ale Gregorowicz powiedział, że mu to skradziono... a wtedy... wtedy...
Przypomniał sobie, jak on sam, jako Voldemort, wniknął przez oczy Gregorowicza do
jego pamięci...
- Czytał w jego umyśle... i zobaczyłem na parapecie okna takiego młodego blondyna...
Strzelił w Gregorowicza oszałamiaczem i zniknął za oknem. Ukradł to, ukradł coś, czego
szuka Sam-Wiesz-Kto. I wiesz... chyba skądś go znam...
Żałował, że tak krótko widział roześmianą twarz młodzieńca. Według Gregorowicza
kradzież musiała mieć miejsce wiele lat temu. Dlaczego twarz złodzieja wydała mu się skądś
znana?
Namiot tłumił odgłosy lasu, słyszał tylko oddech Rona. Po chwili Ron zapytał:
- Widziałeś, co ten złodziej trzymał? - Nie... to musiało być coś małego.
- Harry?
Deski pryczy zaskrzypiały, gdy Ron zmienił pozycję.
- Harry, a nie myślisz, że Sam-Wiesz-Kto szuka czegoś innego, żeby zamienić to w
horkruksa?
- Nie wiem - odrzekł z namysłem Harry. - Może. Ale czy to by nie było zbyt
niebezpieczne? Hermiona mówiła, że porozszczepiał już swoją duszę do granic możliwości.
- Tak, ale może on o tym nie wie.
- No tak... może.
Tak był pewny, że Voldemort szukał sposobu rozwiązania problemu bliźniaczych rdzeni,
tak był pewny, że potrzebował do tego starego wytwórcę różdżek... a jednak go zabił, nie
zadając mu przedtem ani jednego pytania na ten temat.
Czego szuka Voldemort? Dlaczego, mając u stóp Ministerstwo Magii i cały świat
czarodziejów, jest gdzieś daleko, poszukując jakiegoś przedmiotu, który kiedyś był
własnością Gregorowicza, a później został skradziony przez nieznanego złodzieja?
Wciąż miał przed oczami twarz jasnowłosego młodzieńca, tak wesołą i zuchwałą; czaiło
się w niej poczucie triumfu z dokonanego szachrajstwa, coś, co tak często widywał na
twarzach Freda i George’a. Sfrunął z okna jak ptak, a Harry już go kiedyś widział, ale za nic
nie mógł sobie przypomnieć, gdzie...

Skoro Gregorowicz nie żyje, to teraz ów młody złodziej o wesołej twarzy znalazł się w
niebezpieczeństwie, i to na nim zatrzymały się myśli Harry’ego, gdy Ron zaczął głośno
chrapać na dolnej pryczy, a on sam powoli zapadł w sen.

ROZDZIAŁ

PIĘTNASTY

Zemsta goblina
Wczesnym rankiem następnego dnia, zanim obudziła
W się dwójka jego towarzyszy, Harry wyszedł z namiotu, by poszukać w lesie
najstarszego, najbardziej sękatego i żywotnego drzewa, jakie uda mu się znaleźć. Tam, w jego
cieniu, pochował magiczne oko Szalonookiego Moody’ego i zaznaczył to miejsce, żłobiąc
różdżką w korze mały krzyżyk. Był to drobny gest, ale czuł, że prawowity właściciel tego oka
na pewno by wolał, by spoczęło właśnie tu, a nie tkwiło w drzwiach gabinetu Umbridge.
Potem wrócił do namiotu i czekał, aż tych dwoje się obudzi, żeby przedyskutować z nimi, co
dalej.
Harry i Hermiona uważali, że najlepiej będzie nie zatrzymywać się nigdzie dłużej. Ron
zgodził się z nimi, pod warunkiem, że teraz przeniosą się gdzieś, gdzie będzie można zdobyć
kanapkę z szynką. Hermiona cofnęła zaklęcia ochronne wokół polanki, a Harry i Ron
pozacierali wszystkie ślady, które mogłyby zdradzić, że obozowali w tym miejscu. Potem
deportowali się na skraj jakiegoś miasteczka.
Kiedy już rozbili namiot w cieniu kępy drzew i otoczyli go zaklęciami ochronnymi,
Harry zarzucił na siebie pelerynę-niewidkę i wyruszył na poszukiwanie czegoś do jedzenia.
Nic jednak z tego nie wyszło. Zaledwie wszedł do miasteczka, przeniknęło go nienaturalne
zimno, opadła mgła, niebo nagle pociemniało. Zamarł w miejscu.
- Ale przecież potrafisz wyczarować wspaniałego patronusa! - zaprotestował Ron, kiedy
Harry powrócił z pustymi rękami, z trudem łapiąc oddech, i wymamrotał: „dementorzy".
- Nie mogłem... nie udało mi się... - wydyszał Harry, trzymając się za boki. - Nie pojawił
się.
Poczuł wstyd, widząc ich zaskoczone i zawiedzione miny. Przeżył prawdziwy koszmar,
kiedy w oddali zobaczył wyłaniających się z mgły dementorów. Czując, jak mroźne powietrze
paraliżuje mu płuca, zdał sobie nagle sprawę z tego, że nie będzie w stanie się obronić. Musiał
użyć całej siły woli, by ruszyć się z miejsca i uciec, pozostawiając za sobą zakapturzonych

dementorów, snujących się wśród mugoli, którzy może ich nie widzieli, ale na pewno
wyczuwali rozsiewaną przez nich rozpacz.
- Więc nadal nie mamy nic do zjedzenia.
- Przymknij się, Ron - powiedziała Hermiona. - Harry, co się stało? Jak myślisz, dlaczego
nie mogłeś przywołać swojego patronusa? Wczoraj tak łatwo ci to poszło!
- Nie wiem.
Usiadł w jednym ze starych foteli Perkinsa, czując okropne upokorzenie. Ogarnął go
paniczny lęk, że może coś się z nim stało. Dzień wczorajszy wydał mu się niesłychanie
odległy: dzisiaj czuł się znowu jak trzynastoletni chłopiec, jedyny, który zemdlał w Ekspresie
Hogwart.
Ron kopnął w nogę krzesła.
- No i co się tak gapisz? - warknął na Hermionę. - Umieram z głodu! Od czasu, gdy
prawie wykrwawiłem się na śmierć, zjadłem tylko parę muchomorów!
- To sam tam idź i przebij się przez tłum dementorów! - powiedział Harry, ugodzony do
żywego.
- Poszedłbym, ale pewnie nie zauważyłeś, że mam ramię na temblaku!
- Bardzo wygodne.
- Ze co? A niby co chciałeś przez to...
- Oczywiście! - krzyknęła Hermiona, klepiąc się dłonią w czoło. - Harry, daj mi
medalion! No dawaj, prędko! - dodała niecierpliwie, pstrykając na niego palcami, bo nie
zareagował. - Horkruks, Harry! Masz go na szyi!
Wyciągnęła ręce, a Harry zdjął przez głowę złoty łańcuszek i natychmiast poczuł się
dziwnie wolny i lekki. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że był cały spocony ani z ciężaru,
który go obezwładniał, dopóki nie został od niego uwolniony.
- Lepiej? - zapytała Hermiona.
- O tak, o wiele lepiej!
- Harry - powiedziała, kucając przed nim i mówiąc tonem, który kojarzył mu się z
odwiedzinami przy łóżku kogoś bardzo chorego - chyba nie myślisz, że jesteś opętany, co?
- Co?! Nie! Pamiętam wszystko, co robiliśmy od chwili, gdy zawiesiłem go na szyi. A nie
pamiętałbym, gdybym był opętany, prawda? Ginny mówiła, że nie potrafiła sobie niczego
przypomnieć.
- Hmm - mruknęła Hermiona, patrząc na ciężki medalion. - No cóż, chyba nie
powinniśmy go nosić przy sobie. Możemy go po prostu trzymać w namiocie.

- To niemożliwe - oświadczył stanowczo Harry. - A jak go zgubimy, jak ktoś go
ukradnie...
- No dobrze już, dobrze - powiedziała Hermiona, po czym zawiesiła sobie medalion na
szyi i ukryła pod koszulką. - Ale będziemy go nosić na zmianę, żeby nikt nie miał go na sobie
zbyt długo.
- Wspaniale - powiedział ze złością Ron. - A teraz, jak już to sobie wyjaśniliśmy, to może
pomyślimy o jakimś żarciu, co?
- Dobrze, ale będziemy musieli poszukać gdzie indziej - odrzekła Hermiona, zerkając na
Harry’ego. - Nie ma sensu zatrzymywać się w miejscu, w pobliżu którego kręcą się
dementorzy.
W końcu rozbili namiot na polu przy jakimś samotnym gospodarstwie, w którym udało
im się znaleźć trochę chleba i kilka jajek.
- To nie jest kradzież, prawda? - zapytała Hermiona z niepokojem, kiedy pochłaniali
jajecznicę usmażoną na kawałkach chleba. - Bo zostawiłam trochę pieniędzy pod kurnikiem...
Ron spojrzał wymownie w sufit i wymamrotał z pełnymi ustami:
- Eu-myo-no, nie zamau-tyay się taa... Wyuzuy...
I rzeczywiście, o wiele łatwiej było im się wyluzować, kiedy się najedli. Wśród
śmiechów i dowcipów zapomnieli o kłótni o dementorów, a Harry poczuł, że odzyskał humor,
a nawet nadzieję, kiedy obejmował pierwszą z trzech nocnych zmian warty.
Po raz pierwszy zetknęli się z faktem, że pełny żołądek oznacza dobre samopoczucie, a
pusty kłótliwość i chandrę. Harry’ego tak bardzo to nie zaskoczyło, bo w domu Dursleyów
nieraz przymierał głodem. Hermiona znosiła dość dobrze te wieczory, podczas których
musieli zadowolić się garścią jagód lub kawałkami spleśniałych herbatników; tylko od czasu
do czasu traciła cierpliwość albo z ponurą miną pogrążała się w milczeniu. Natomiast Ron,
który był przyzwyczajony do trzech solidnych posiłków dziennie, podsuwanych mu przez
matkę albo przez domowe skrzaty w Hogwarcie, był opryskliwy i wściekał się o byle co. A
kiedy brak jedzenia przypadał akurat na jego kolej noszenia horkruksa, stawał się naprawdę
nieprzyjemny.
- Więc dokąd teraz? - powtarzał do znudzenia. Sam nie miał żadnych pomysłów; narzekał
tylko na brak jedzenia i czekał, aż Harry i Hermiona coś wymyślą.
W rezultacie Harry i Hermiona całymi godzinami dyskutowali o tym, gdzie mogą być
pozostałe horkruksy i jak zniszczyć tego, którego już znaleźli, a ponieważ nie mieli żadnych
nowych informacji, trudno było te dyskusje uznać za owocne.

Dumbledore powiedział Harry’emu, że według niego Voldemort ukrył horkruksy w
miejscach dla siebie ważnych, więc wciąż recytowali, niczym jakąś posępną litanię, listę
miejsc, w których kiedyś mieszkał albo które odwiedził. Sierociniec, w którym się urodził i
wychował, Hogwart, gdzie zdobył wykształcenie, sklep Borgina i Burkesa, gdzie pracował po
opuszczeniu szkoły, potem Albania, gdzie przez kilka lat przebywał na wygnaniu - te miejsca
były podstawą ich spekulacji.
- No jasne, walimy do Albanii. Przeszukanie całego kraju zajmie nam najwyżej jedno
popołudnie - zadrwił Ron.
- Tam nie warto szukać. Stworzył już pięć horkruksów, zanim wyniósł się za granicę, a
Dumbledore był pewny, że szóstym jest ten wąż - powiedziała Hermiona. - Wiemy, że węża w
Albanii nie ma, bo zwykle jest z Vol...
- Czy ja was nie prosiłem, żebyście przestali wymawiać jego imię?!
- W porządku! Wąż jest zwykle z Sam-Wiesz-Kim... Zadowolony?
- Nieszczególnie.
- Nie wydaje mi się, by ukrył coś u Borgina i Burkesa - odezwał się Harry, który już
wiele razy podnosił tę kwestię, ale teraz chciał po prostu przerwać ponurą ciszę. - Borgin i
Burkes byli znawcami czarnomagicznych przedmiotów, od razu by rozpoznali horkruksa.
Ron ziewnął demonstracyjnie. Powstrzymując się od rzucenia w niego czymś ciężkim,
Harry brnął dalej:
- Wciąż myślę, że mógł ukryć coś w Hogwarcie. Hermiona westchnęła.
- Harry, przecież Dumbledore by to znalazł! Harry powtórzył argument, który zawsze
miał w zanadrzu, kiedy dyskutowali tę możliwość.
- Dumbledore powiedział mi kiedyś, że nigdy nie poznał wszystkich tajemnic Hogwartu.
Mówię wam, jeśli jest jakieś miejsce naprawdę ważne dla Vol...
- Ej!
- No dobra, dla SAM-WIESZ-KOGO! - krzyknął Harry, tracąc cierpliwość. - Więc jeśli
kiedykolwiek było jakieś miejsce naprawdę ważne dla Sami-Wiecie-Kogo, to był nim
Hogwart!
- Och, daj spokój - prychnął Ron. - Jego szkoła?
- Tak, jego szkoła! To był jego pierwszy prawdziwy dom, miejsce, w którym czuł się
kimś ważnym, które było dla niego wszystkim, i nawet kiedy je opuścił...
- Mówisz o Sam-Wiesz-Kim, tak? Nie o sobie? - zapytał Ron, pociągając za łańcuszek z
horkruksem wiszący mu na szyi, a Harry poczuł przemożną ochotę, by udusić go tym
łańcuszkiem.

- Mówiłeś, że Sam-Wiesz-Kto poprosił Dumbledore’a, by dał mu posadę w szkole powiedziała Hermiona.
- Zgadza się.
- A Dumbledore uważał, że on tylko chciał tam wrócić i coś odnaleźć, prawdopodobnie
jakiś przedmiot należący do jednego z założycieli, żeby go zamienić w horkruksa.
- No tak.
- Ale nie dostał tej posady, prawda? Więc nie miał możliwości odnalezienia tego czegoś i
ukrycia w szkole!
- No dobra, poddaję się. Zapomnijmy o Hogwarcie. Z braku innych pomysłów
deportowali się do Londynu i wędrowali po nim w pelerynie-niewidce, szukając sierocińca, w
którym Voldemort się wychował. W końcu Hermiona zakradła się do jakiejś biblioteki i
wyczytała, że budynek sierocińca został zburzony przed wieloma laty. Odwiedzili to miejsce i
zobaczyli wysoki biurowiec.
- Może powinniśmy pokopać w fundamentach? - zapytała bez przekonania Hermiona.
- Nie, tutaj horkruksa nie znajdziemy - powiedział Harry.
Nigdy nie miał co do tego wątpliwości. Sierociniec był miejscem, z którego Voldemort
chciał uciec: nigdy by w nim nie ukrył cząstki swojej duszy. Zgodnie z tym, co mówił lub
pokazywał mu Dumbledore, Voldemort wybierał na swoje kryjówki miejsca wzbudzające
podziw swym dostojeństwem albo otoczone atmosferą tajemniczości, a ten ponury, szary
zakątek Londynu był całkowitym przeciwieństwem Hogwartu, gmachu Ministerstwa Magii
czy choćby banku Gringotta z jego złotymi drzwiami i marmurowymi posadzkami.
Choć nie mieli żadnych nowych wskazówek, nadal błądzili po wiejskich ustroniach, co
wieczór rozstawiając namiot w innym miejscu. Każdego ranka upewniali się, że zatarli
wszelkie ślady swojej obecności, i przenosili się w jakiś inny ustronny, oddalony od ludzkich
siedzib zakątek, do innego lasu, w cień innego klifu, na fioletowe wrzosowiska czy porośnięte
kolcolistem zbocza gór, a raz nocowali w zacisznym, pokrytym otoczakami wąwozie. Co
dwanaście godzin przekazywali sobie horkruksa, jakby się bawili w jakąś przewrotną,
powolną odmianę dziecięcej gry, w której lękali się momentu przerwania muzyki, bo nagrodą
było dwanaście godzin narastającego lęku.
Blizna Harry’ego wciąż dawała o sobie znać. Zauważył, że zdarzało się to najczęściej
wtedy, kiedy to on miał na szyi łańcuszek z medalionem. Czasami nie mógł się powstrzymać,
by nie syknąć lub skrzywić się z bólu.
- Co? Co zobaczyłeś? - dopytywał się Ron, jeśli to dostrzegł.

- Twarz - odpowiadał za każdym razem Harry. - Ta sama twarz. Twarz złodzieja, który
ukradł coś Gregorowiczowi.
A Ron zwykle się odwracał, nie próbując ukryć rozczarowania. Harry czuł, że Ron
bardzo by chciał dowiedzieć się czegoś o swojej rodzinie albo o innych członkach Zakonu
Feniksa, ale w końcu on, Harry, nie był jakąś telewizyjną anteną satelitarną, mógł zobaczyć
tylko to, o czym w danej chwili myślał Voldemort, a nie to, co sam by chciał zobaczyć.
Najwyraźniej Voldemort wciąż rozmyślał o tym nieznanym, zadowolonym z siebie
młodzieńcu, którego imienia i miejsca pobytu z całą pewnością nie znał, podobnie jak Harry.
Kiedy blizna zaczynała go piec, a wesoły, jasnowłosy chłopiec pojawiał się jak zły omen w
jego wyobraźni, nauczył się nie okazywać bólu lub rozdrażnienia, jako że pozostała dwójka
reagowała zniecierpliwieniem na każdą wzmiankę o złodzieju. Nie miał do nich o to żalu, bo
przecież wszyscy troje wyczekiwali z utęsknieniem na jakąś wskazówkę co do miejsca
ukrycia horkruksów.
Dni rozciągały się w tygodnie i Harry nabrał podejrzeń, że Ron i Hermiona coraz częściej
rozmawiają o nim, kiedy są sami. Kilka razy przerwali raptownie rozmowę, gdy wszedł do
namiotu, a dwukrotnie natknął się na nich przypadkowo w pewnej odległości od obozowiska:
rozmawiali ze sobą, głowa przy głowie, a gdy zobaczyli, że się zbliża, ucichli i pospiesznie
zabrali się do zbierania drewna na opał i noszenia wody.
Chcąc nie chcąc, zaczął się zastanawiać, czy zgodzili się na towarzyszenie mu w tej
wyprawie, która teraz z każdym dniem wydawała się coraz bardziej bezsensowna, ponieważ
myśleli, że ma jakiś tajny plan, który im w swoim czasie wyjawi. Ron w ogóle nie starał się
ukryć rozdrażnienia, a Harry zaczął się obawiać, że i Hermiona jest rozczarowana
dotychczasowymi żałosnymi efektami tej wyprawy i jego przywództwem. Myślał i myślał,
gdzie jeszcze Voldemort mógł ukryć horkruksy, ale wciąż przychodził mu do głowy tylko
Hogwart, a ponieważ i Hermiona, i Ron uważali to za mało prawdopodobne, przestał o nim
wspominać.
Jesień przetaczała się przez wiejskie pustkowia, po których błądzili: teraz rozbijali
zwykle namiot na grubej warstwie opadłych liści. Jesienne mgły zlewały się z lodowatymi
waporami, które rozsnuwali za sobą dementorzy, deszcze i wiatry nie poprawiały im i tak już
ponurych nastrojów. Hermiona coraz lepiej rozpoznawała grzyby jadalne, ale wcale im to nie
rekompensowało pogłębiającego się poczucia osamotnienia, braku towarzystwa innych ludzi i
jakichkolwiek informacji z frontu walki z Voldemortem.
- Moja matka - powiedział Ron pewnej nocy, kiedy siedzieli na brzegu jakiejś walijskiej
rzeki - potrafi wyczarować całkiem dobre jedzenie ot tak, z powietrza.

Medytował nad kawałkami zwęglonej ryby na talerzu. Harry spojrzał na jego kark i
zobaczył, jak się tego spodziewał, złoty łańcuszek horkruksa. Zdusił w sobie odruch
zwymyślania Rona; wiedział, że nastrój mu się poprawi, kiedy zdejmie medalion z szyi.
- Twoja matka nie mogła wyczarować jedzenia z powietrza - powiedziała Hermiona. Nikt tego nie potrafi. Jedzenie jest pierwszym z pięciu podstawowych wyjątków od prawa
Gampa dotyczącego elementarnej transmu...
- A nie mogłabyś mówić po angielsku? - przerwał jej Ron, wyciągając ość z ust.
- Jedzenia nie można wyczarować z niczego! Można je wezwać, jeśli się wie, gdzie jest,
można je transmutować, można zwiększyć jego ilość, jeśli już ma się go trochę...
- Lepiej już nie zwiększaj jego ilości, jest ohydne - powiedział Ron.
- Harry złowił tę rybę, a ja zrobiłam, co w mojej mocy, żeby jakoś ją przyrządzić!
Zauważyłam, że jeśli chodzi o jedzenie, to zawsze na mnie wszystko się skrupia, pewnie
dlatego, że jestem dziewczyną!
- Nie, dlatego, że podobno jesteś najlepsza w czarowaniu!
Hermiona zerwała się na równe nogi; kawałki pieczonego szczupaka pospadały z jej
cynowego talerza na podłogę.
- Jutro to ty zajmiesz się kolacją, Ron, ty znajdziesz odpowiednie ingrediencje i
spróbujesz je zamienić w coś jadalnego, a ja będę sobie siedzieć, robić miny i narzekać, a
wtedy zobaczysz, jak to jest, kiedy...
- Cicho! - krzyknął nagle Harry, zrywając się z miejsca i unosząc obie ręce. - Zamknijcie
się!
Hermiona spojrzała na niego z oburzeniem.
- Jak możesz stawać po jego stronie? Przecież on prawie nigdy nic nie gotuje...
- Nie mów nic, Hermiono, słyszę coś!
Nasłuchiwał, wciąż trzymając ręce w górze, ostrzegając ich, by milczeli. Po chwili,
poprzez plusk wody w rzece, znowu usłyszał głosy. Spojrzał na fałszoskop. Nie poruszał się.
- Rzuciłaś na nas Muffliato, tak? - zapytał szeptem Hermionę.
- Wszystko - szepnęła. - Muffliato, zaklęcia antymugolskie, zwodzące, wszystko.
Kimkolwiek są, nie mogą nas usłyszeć ani zobaczyć.
Ciężkie kroki, szuranie nogami, chrobot kamieni i trzask łamanych gałązek wskazywały,
że kilka osób schodzi stromym, zalesionym zboczem na wąski brzeg rzeki, gdzie stał ich
namiot. Wyciągnęli różdżki i czekali. Sądzili, że zaklęcia i ciemności chronią ich skutecznie
przed mugolami i zwykłymi czarownicami czy czarodziejami. A jeśli byli to śmierciożercy, to
nadszedł czas konfrontacji z czarną magią.

Grupka nieznajomych dotarła nad rzekę, ale po ich głosach wciąż nie było można
rozpoznać, kim są. Harry ocenił, że dzieli ich jakieś pięć, może sześć metrów, choć plusk
bystrej rzeki udaremniał dokładniejszą ocenę. Hermiona pogrzebała w swojej torebce,
wyciągnęła z niej Uszy Dalekiego Zasięgu i wręczyła po jednym Harry’emu i Ronowi, którzy
szybko wetknęli sobie końce cielistych sznurków w uszy, a drugie końce wystawili z namiotu.
Po kilku sekundach Harry usłyszał zmęczony męski głos:
- Mogą tu być łososie czy jeszcze na nie za wcześnie? Accio łosoś!
Rozległo się kilka głośnych plusków, a potem odgłos szamotania się ryby w czyichś
rękach i zduszony okrzyk zachwytu. Harry wcisnął głębiej w ucho końcówkę cielistego
sznurka i ponad szumem wody dosłyszał więcej głosów, ale nie był to ani angielski, ani żaden
ze znanych mu języków. Był to chropowaty, niemelodyjny język, serie urywanych,
gardłowych dźwięków, a rozmówców było chyba dwóch; jeden mówił nieco grubszym
głosem i wolniej od drugiego.
Przez płótno namiotu zobaczyli odblask ognia i roztańczone cienie, a po jakimś czasie
poczuli drażniący zapach pieczonego łososia. Potem rozległ się szczęk sztućców i pierwszy
mężczyzna znowu przemówił:
- Gryfek! Gornak! Bardzo proszę!
„Gobliny", wyartykułowała bezgłośnie Hermiona, na co Harry kiwnął głową.
- Dzięki - odpowiedziały po angielsku gobliny.
- To jak długo już się ukrywacie? - zapytał nowy, miękki i miły głos, jakby skądś
znajomy Harry’emu, przywodzący na myśl brzuchatego, jowialnego mężczyznę.
- Sześć tygodni... może siedem... już zapomniałem - odpowiedział znużony głos. - Gryfka
spotkałem z samego początku, a po paru dniach Gornaka. Zawsze to raźniej we trzech niż w
pojedynkę. - Na chwilę zapadło milczenie, słychać było tylko szczękanie noży i podzwanianie
cynowych kubków odstawianych na kamienie. - A ty dlaczego uciekłeś, Ted?
- Wiedziałem, że po mnie przyjdą - odrzekł Ted i Harry nagle poznał, kto to jest: ojciec
Tonks. - W zeszłym tygodniu usłyszałem, że w pobliżu kręcą się śmierciożercy, więc
postanowiłem uciec. No bo odmówiłem zarejestrowania się jako mugolak, tak dla zasady,
więc wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, wiedziałem, że w końcu i tak będę musiał
uciekać. Moja żona powinna być bezpieczna, jest czarownicą czystej krwi. A potem
natknąłem się tutaj na Deana... to było parę dni temu, co, synu?
- No tak - odpowiedział inny głos, a Harry, Ron i Hermiona popatrzyli na siebie w
milczeniu podekscytowani, bo natychmiast rozpoznali po głosie Deana Thomasa, ich kolegę z
Gryffindoru.

- Mugolak, tak? - zapytał pierwszy głos.
- Sam nie wiem - odrzekł Dean. - Mój ojciec porzucił moją mamę, kiedy byłem
dzieckiem. Nie mam żadnego dowodu, że był czarodziejem.
Zapadło milczenie, słychać było tylko odgłosy przeżuwania, a potem ponownie odezwał
się Ted.
- Muszę wyznać, Dirk, że jestem bardzo zaskoczony, że natknąłem się na ciebie.
Zadowolony, ale zaskoczony. Słyszałem, że cię złapali.
- Bo złapali. Byłem już w połowie drogi do Azkabanu, kiedy udało mi się nawiać.
Oszołomiłem Dawlisha i ukradłem mu miotłę. Poszło łatwiej, niż się spodziewałem. Coś z
nim było nie w porządku, może został skonfundowany? Jeśli tak, to uścisnąłbym rękę
czarodzieja, który to zrobił. Pewnie uratował mi życie.
Po dłuższej chwili milczenia, w czasie której słychać było trzaskanie ognia i szum rzeki,
Ted zapytał:
- A jak jest z wami dwoma? Bo miałem wrażenie, że... ee... tak w ogólności to gobliny są
po stronie Sami-Wiecie-Kogo.
- To miałeś złe wrażenie - odpowiedział goblin o wyższym głosie. - My nie jesteśmy po
żadnej stronie. To jest wojna czarodziejów.
- To dlaczego się ukrywacie?
- Ja tam uznałem, że to rozsądne - odrzekł goblin o grubszym głosie. - Odmówiłem
czegoś, co uznałem za bezczelność, i szybko zrozumiałem, że moje osobiste bezpieczeństwo
jest zagrożone.
- Czego od ciebie chcieli? - zapytał Ted.
- Czegoś, co nie licuje z godnością mojej rasy - odpowiedział goblin głosem, który
zabrzmiał teraz bardziej szorstko i zwierzęco niż przedtem. - Nie jestem skrzatem domowym.
- A ty, Gryfek?
- Z podobnych powodów - odrzekł goblin o wyższym głosie. - Moja rasa nie zarządza już
Bankiem Gringotta. A ja nie uznaję nad sobą żadnego czarodzieja.
Dodał coś cicho po goblidegucku, a Gornak roześmiał się.
- Co to za dowcip? - zapytał Dean.
- On powiedział - odrzekł Dirk - że są rzeczy, których czarodzieje też nie uznają.
- Nie łapię tego - odezwał się Dean po krótkim milczeniu.
- Zanim odszedłem, trochę się na nich zemściłem - odpowiedział Gryfek po angielsku.
- Dobry z ciebie chłop... to znaczy goblin - poprawił się szybko Ted. - Ale chyba nie udało
ci się zamknąć jakiegoś śmierciożercy w jednej z tych najlepiej strzeżonych skrytek?

- Gdybym to zrobił, to nawet ten miecz nie pomógłby mu się z niej wydostać odpowiedział Gryfek, a Gornak ponownie parsknął i nawet Dirk zaśmiał się sucho.
- Deanowi i mnie wciąż tu czegoś brakuje - powiedział Ted.
- Severusowi Snape’owi też, choć sam o tym nie wie - powiedział Gryfek i obaj z
Gornakiem ryknęli złośliwym śmiechem.
W namiocie Harry oddychał szybko, podekscytowany. Wpatrywali się w siebie z
Hermiona, nasłuchując.
- Słyszałeś o tym, Ted? - zapytał Dirk. - O tych dzieciakach, które próbowały wykraść
miecz Gryffindora z gabinetu Snape’a w Hogwarcie?
Harry zamarł, jakby go poraził prąd.
- Nie słyszałem - odpowiedział Ted. - W „Proroku" o tym nie pisali, co?
- A skąd! Gryfek mi powiedział, usłyszał to od Billa Weasleya, który pracuje w banku. A
jednym z tych dzieciaków była jego młodsza siostra.
Harry zerknął na Hermionę i Rona; oboje ściskali Uszy Dalekiego Zasięgu jak liny
ratownicze.
- Ona i para ich przyjaciół włamali się do gabinetu Snape’a i rozbili gablotę, w której był
miecz. Snape przyłapał ich, jak go znosili po schodach.
- A niech ich niebiosa mają w opiece! - zawołał Ted. - Co oni myśleli, że użyją tego
miecza przeciw Sami-Wiecie-Komu? Albo przeciw Snape’owi?
- No cóż, w każdym razie Snape uznał, że miecz nie będzie tam bezpieczny. Parę dni
później, pewnie jak mu kazał Sami-Wiecie-Kto, ukrył miecz w Banku Gringotta w Londynie.
Gobliny znowu ryknęły śmiechem.
- Wciąż nie łapię, na czym polega dowcip - powiedział Ted.
- To podróbka - zachrypiał Gryfek.
- Miecz Gryffindora?!
- Ano tak. To kopia... bardzo dobra kopia, to prawda... ale to robota czarodziejów.
Oryginał został wykuty wiele stuleci temu przez gobliny i ma pewne właściwości, które może
mieć tylko broń przez nich wykuta. Nie wiem, gdzie jest teraz prawdziwy miecz Gryffindora,
ale na pewno nie ma go w skrytce w Banku Gringotta.
- Aha, teraz już rozumiem. I pewnie nie raczyliście o tym powiedzieć śmierciożercom,
co?
- Ja tam nie widziałem powodu, by zaprzątać ich uwagę takim szczegółem odpowiedział Gryfek, najwyraźniej bardzo z siebie zadowolony, na co nie tylko Gornak i
Dirk, ale i Ted, i Dean ryknęli śmiechem.

Harry zamknął oczy, modląc się w duchu, by ktoś zadał pytanie, na które tak bardzo
pragnął usłyszeć odpowiedź, i po minucie, która jemu wydawała się dziesięcioma, zrobił to
Dean, który kiedyś (Harry wzdrygnął się, kiedy to sobie przypomniał) był chłopakiem Ginny.
- A co się stało z Ginny i tymi drugimi? Z tymi, którzy próbowali wykraść miecz?
- Och, zostali okrutnie ukarani - odrzekł beznamiętnie Gryfek.
- Ale chyba są cali i zdrowi, co? - zapytał szybko Ted. - Bo Weasleyom już dość
dzieciaków poranili, chyba wystarczy, nie?
- O ile wiem, nic poważniejszego im się nie stało.
- No to mają szczęście - powiedział Ted. - Biorąc pod uwagę życiorys pana Snape’a,
powinniśmy się cieszyć, że jeszcze żyją.
- Więc wierzysz w to, Ted, tak? - zapytał Dirk. - Wierzysz, że to Snape zabił
Dumbledore’a?
- Oczywiście. Daj spokój, chyba nie myślisz, że Potter miał z tym coś wspólnego!
- Już nie wiadomo, w co wierzyć, a w co nie - mruknął Dirk.
- Ja znam Harry’ego Pottera - odezwał się Dean. - I uważam, że to on jest tym
prawdziwym... tym Wybrańcem, czy jak mu tam.
- Tak, wielu chciałoby w to wierzyć, synu - powiedział Dirk. - Ja też. Ale gdzie on jest?
Zostawił to wszystko i uciekł? Bo na to wygląda. Jak na takiego, co wie o wiele więcej od nas
i ma jakąś misję do spełnienia, to powinien się ujawnić, walczyć, organizować ruch oporu! A
on gdzieś się ukrywa. No i wiesz, że w „Proroku" wytoczyli przeciw niemu ciężkie
argumenty...
- W „Proroku"? – prychnął Ted. - Widocznie zasługujesz na to, żeby cię okłamywali,
Dirk, skoro czytasz takie gówno. Jak chcesz poznać fakty, sięgnij po „Żonglera".
Po nagłej serii gwałtownych odgłosów, jakie nastąpiły, można było wywnioskować, że
Dirk połknął ość. W końcu wycharczał:
- „Żongler"? Ten pełen głupot szmatławiec Ksenia Lovegooda?
- Ostatnio nie ma już w nim samych głupot. Warto sobie poczytać. Ksenio drukuje tam
wszystko, co przemilcza „Prorok", w ostatnim numerze nie było ani słowa o krętorogich
chrapakach. Jak długo mu na to pozwolą, nie wiem, ale Ksenio wali prosto z mostu, i to na
pierwszej stronie każdego numeru, że obowiązkiem każdego czarodzieja, który jest przeciwny
panowaniu Sami-Wiecie-Kogo, jest udzielenie pomocy Harry’emu Potterowi.
- Dość ciężko pomóc chłopcu, który zniknął z powierzchni ziemi - powiedział Dirk.

- Zrozum, już samo to, że dotąd go nie złapali, to wielkie osiągnięcie. Chętnie bym się
dowiedział, jak on to robi. Bo przecież my też próbujemy zrobić to samo: nie dać się złapać,
prawda?
- Co prawda, to prawda - przyznał ponuro Dirk. - Mają całe ministerstwo, mnóstwo
informatorów, można by się spodziewać, że już dawno powinni go złapać. Ale kto może z
całym przekonaniem stwierdzić, że jeszcze go nie złapali i nie zabili? Przecież nie musieli
tego rozgłaszać, nie?
- Ach, nie mów takich rzeczy - mruknął Ted. Zamilkli i przez dłuższy czas słychać było
tylko szczęk noży i widelców. Potem zaczęli dyskutować, czy nocować na brzegu rzeki, czy
ukryć się na zalesionym stoku. W końcu ustalili, że bezpieczniej będzie pod osłoną drzew,
więc zgasili ogień i powlekli się z powrotem pod górę, a po chwili ich głosy ucichły w oddali.
Harry, Ron i Hermiona zwinęli Uszy Dalekiego Zasięgu. Harry, któremu podczas
podsłuchiwania coraz trudniej było zachować milczenie, teraz był w stanie tylko wybełkotać:
- Ginny... miecz...
- Wiem! - powiedziała Hermiona.
Sięgnęła po torebkę, tym razem zagłębiając w niej rękę aż po pachę.
- Słuchajcie... mamy tutaj... to... - powiedziała przez zęby, z trudem wyciągając coś z
samego dna.
Powoli ukazała się ozdobna rama obrazu. Harry pomógł jej i razem wyciągnęli z torebki
pusty portret Fineasa Nigellusa. Wycelowała w ramę różdżką, gotowa w każdej chwili rzucić
zaklęcie.
- Jeśli ktoś zamienił prawdziwy miecz na podróbkę jeszcze w gabinecie Dumbledore’a wydyszała, kiedy oparli ramę o ścianę namiotu - to Fineas Nigellus na pewno by to zobaczył,
wisi tuż obok gabloty z mieczem!
- Chyba że akurat spał - zauważył Harry, ale wstrzymał oddech, gdy Hermiona uklękła
przed pustym płótnem z różdżką skierowaną w sam jego środek, odchrząknęła i powiedziała:
- Ee... Fineas? Fineas Nigellus? Nic się nie wydarzyło.
- Fineas Nigellus? - powtórzyła Hermiona. - Profesorze Black? Moglibyśmy z panem
porozmawiać? Prosimy!
- „Prosimy" zawsze pomaga - odezwał się chłodny, drwiący głos i Fineas Nigellus
wśliznął się w ramy portretu.
Hermiona natychmiast krzyknęła:
- Obscuro!

Na sprytnych, ciemnych oczach Fineasa Nigellusa pojawiła się czarna opaska, co go tak
zaskoczyło, że uderzył czołem w ramę i wrzasnął z bólu.
- Co... jak śmiesz... co ty...?
- Bardzo przepraszam, panie profesorze - powiedziała Hermiona - ale to niezbędny
środek ostrożności.
- Natychmiast ściągnij ten plugawy dodatek! Powtarzam, ściągnij go! Niszczysz wielkie
dzieło sztuki! Gdzie ja jestem? Co się dzieje?
- Nieważne, gdzie jesteśmy - odezwał się Harry, a Fineas Nigellus zamarł, rezygnując z
prób pozbycia się namalowanej opaski.
- Czyżby to był głos nieuchwytnego pana Pottera?
- Być może - odrzekł Harry, wiedząc, że w ten sposób podsyci ciekawość Fineasa
Nigellusa. - Mamy do pana kilka pytań... chodzi o miecz Gryffindora.
- Ach tak - powiedział Fineas Nigellus, kręcąc głową, by zobaczyć, kto do niego mówi. Ta głupia dziewczyna postąpiła bardzo niemądrze...
- Nie wycieraj sobie gęby moją siostrą - warknął Ron.
Fineas Nigellus uniósł gęste brwi.
- Kto tu jeszcze jest? - zapytał, wciąż kręcąc głową.
- Nie podoba mi się pański ton! Ta dziewczyna i jej towarzysze zachowali się nadzwyczaj
lekkomyślnie. Kraść coś z gabinetu dyrektora!
- To nie była kradzież - powiedział Harry. - Ten miecz nie należy do Snape’a.
- Należy do szkoły profesora Snape’a. A jakie może mieć do niego prawo ta Weasley?
Zasłużyła na ukaranie, podobnie jak ten kretyn Longbottom i ta dziwaczka Lovegood!
- Neville nie jest żadnym kretynem, a Luna nie jest dziwaczką! - zaperzyła się Hermiona.
- Gdzie ja jestem? - powtórzył Fineas Nigellus, znowu zaczynając walczyć z opaską. Dokąd mnie przenieśliście? Dlaczego zabraliście mnie z domu moich przodków?
- Na razie to pomińmy - powiedział Harry. - W jaki sposób Snape ukarał Ginny, Neville’a
i Lunę?
- Profesor Snape wysłał ich do Zakazanego Lasu, żeby tam zrobili coś dla tego prostaka
Hagrida.
- Hagrid nie jest prostakiem! - oburzyła się Hermiona.
- A Snape mógł uważać, że to kara - dodał Harry - ale Ginny, Neville i Luna na pewno
świetnie się z Hagridem bawili. Zakazany Las, też mi coś... Byli już w o wiele większych
opałach!
Poczuł ulgę: wyobrażał sobie jakieś okropności, nawet zaklęcie Cruciatus.

- Panie profesorze Black, chcemy się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze... mm... wyjmował ten
miecz z gabloty? Może żeby go oczyścić albo... sama nie wiem...
Fineas przestał na chwilę walczyć z opaską i prychnął drwiąco.
- Ech, wy, mugolaki... Broń wykuta przez gobliny nie wymaga czyszczenia, naiwna
dziewczyno. Srebro goblinów nie przyjmuje zwykłego brudu, wchłania tylko to, co może je
wzmocnić.
- Niech pan nie nazywa Hermiony naiwną - powiedział Harry.
- Mam już dość tych uwag - oświadczył Fineas Nigellus. - Może bym już wrócił do
gabinetu dyrektora, co?
Wciąż z opaską na oczach zaczął macać bok ramy, próbując wydostać się z portretu i
wrócić do tego w Hogwarcie. Harry’emu wpadł do głowy pewien pomysł.
- Dumbledore! Może pan sprowadzić tutaj Dumbledore^?
- Ze co, proszę?!
- Portret profesora Dumbledore’a... nie mógłby pan ściągnąć go tu, w swoje ramy?
Fineas Nigellus zwrócił twarz w kierunku głosu Harry’ego.
- Najwidoczniej nie tylko mugolaki są ignorantami, Potter. Portrety z Hogwartu mogą się
komunikować ze sobą, ale nie mogą opuszczać zamku, chyba że odwiedzają swoje portrety
wiszące gdzie indziej. Nie mogę sprowadzić tu Dumbledore’a, a biorąc pod uwagę, jak mnie
potraktowano, zapewniam cię, chłopcze, że więcej tu nie wrócę!
Nieco zawiedziony Harry patrzył, jak Fineas znowu próbuje opuścić ramy.
- Panie profesorze - odezwała się Hermiona - nie mógłby pan nam, z łaski swojej,
powiedzieć, kiedy ostatnio wyjmowano ten miecz z gabloty? Oczywiście zanim wyjęła go
Ginny.
Fineas prychnął niecierpliwie.
- To było wtedy, kiedy Dumbledore użył go do otwarcia pierścienia.
Hermiona obróciła się w miejscu, by spojrzeć na Harry’ego. Żadne z nich nie śmiało nic
więcej powiedzieć w obecności Fineasa Nigellusa, któremu w końcu udało się umiejscowić
wyjście.
- Życzę dobrej nocy! - powiedział nieco kąśliwym tonem, po czym zaczął znikać z ram.
Tylko brzeg kapelusza pozostał jeszcze w polu widzenia, gdy Hermiona nagle krzyknęła:
- Proszę poczekać! Mówił pan Snape’owi, że pan to widział?
Fineas Nigellus wsunął z powrotem głowę w ramy.
- Profesor Snape ma na głowie o wiele ważniejsze sprawy niż dziwactwa Albusa
Dumbledore’a. Zegnaj, Potter!

I znikł całkowicie, pozostawiając po sobie tylko ponure tło obrazu.
- Harry! - krzyknęła Hermiona.
- Wiem!
Nie panując już nad sobą, uderzył pięścią w powietrze. Usłyszeli więcej, niż mogli sobie
wymarzyć. Zaczął krążyć po namiocie, czując, że mógłby teraz przebiec milę. Zapomniał o
głodzie. Hermiona wciskała portret Fineasa Nigellusa z powrotem do torebki. Kiedy
zatrzasnęła zameczek, odrzuciła ją i zwróciła rozpromienioną twarz ku Harry’emu.
- Miecz może niszczyć horkruksy! Wykute przez gobliny ostrza wchłaniają tylko to, co je
wzmacnia... Harry, ten miecz jest nasycony jadem bazyliszka!
- A Dumbledore nie dał mi go, bo wciąż mu był potrzebny, chciał go użyć do otwarcia
medalionu...
- ...i musiał zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli zapisze ci go w testamencie, to na pewno
ci go nie dadzą...
- ...więc zrobił kopię...
- ...i włożył podróbkę do szklanej gabloty... - ...a prawdziwy miecz ukrył... Ale gdzie?
Popatrzyli na siebie. Harry czuł, że odpowiedź wisi gdzieś bardzo blisko w powietrzu.
Dlaczego Dumbledore mu tego nie powiedział? A może powiedział, tylko on, Harry, wówczas
nie zwrócił na to uwagi?
- Myśl! - szepnęła Hermiona. - Myśl! Gdzie on mógł go schować?
- Nie w Hogwarcie - powiedział Harry, znowu zaczynając krążyć po namiocie.
- Gdzieś w Hogsmeade?
- We Wrzeszczącej Chacie? Nikt tam nigdy nie zagląda.
- Ale Snape wie, jak do niej się dostać, to by chyba było zbyt ryzykowne.
- Dumbledore ufał Snape’owi - przypomniał jej Harry.
- Nie na tyle, by go poinformować o zamianie mieczy.
- No tak, masz rację! - powiedział Harry, jeszcze bardziej uradowany na myśl, że
Dumbledore jednak nie do końca ufał Snape’owi. - Więc chyba gdzieś z dala od Hogsmeade.
A co ty o tym myślisz, Ron? Ron!
Rozejrzał się. Przez chwilę pomyślał, że Ron wyszedł z namiotu, potem zdał sobie
sprawę, że leży z kamienną twarzą w cieniu dolnej pryczy.
- Och, przypomnieliście sobie, że istnieję, tak?
- Co?
Ron prychnął i wbił spojrzenie w spód górnej pryczy.
- Nie przerywajcie sobie. Nie będę wam psuł zabawy.

Zdumiony Harry spojrzał na Hermionę, szukając pomocy, ale pokręciła głową,
najwyraźniej tak samo zaskoczona jak on.
- Jakiś problem? - zapytał.
- Problem? Nie ma żadnego problemu - odrzekł Ron, nadal nie patrząc na Harry’ego. - W
każdym razie według was.
Pierwsze krople deszczu pacnęły w płótno namiotu nad ich głowami.
- Przecież widzę, że masz jakiś problem - powiedział Harry. - Wyrzuć to z siebie.
Ron opuścił nogi przez krawędź pryczy i usiadł. Twarz miał zmienioną.
- No dobra, zaraz to z siebie wyrzucę. Nie oczekuj, że będę się miotał jak głupi po
namiocie tylko dlatego, że pojawiło się coś nowego, co musimy znaleźć. Po prostu dopisz to
do listy tego wszystkiego, czego nie wiesz.
- Nie wiem? - powtórzył Harry. - Nie wiem? Pac, pac, pac: deszcz rozpadał się na dobre;
teraz krople bębniły już po zasłanym liśćmi brzegu i pluskały o wodę szumiącej w ciemności
rzeki. Lęk zmroził radość Harry’ego, bo słowa Rona potwierdziły jego obawy i podejrzenia.
- Właśnie przeżywam najwspanialszą przygodę mojego życia - ciągnął Ron. - Z okropnie
poranioną ręką, przeraźliwie pustym żołądkiem i co noc przemarzając na kość. Miałem po
prostu nadzieję, po tych kilku tygodniach włóczenia się po dziwnych miejscach, że w końcu
coś osiągniemy.
- Ron - powiedziała Hermiona tak cicho, że Ron mógł udać, że jej nie słyszy, bo deszcz
bębnił już głośno w płótno namiotu.
- Myślałem, że wiesz, w co się pakujesz - powiedział Harry.
- Ja też tak myślałem.
- Więc co właściwie nie odpowiada twoim oczekiwaniom? - zapytał Harry, czując
wzbierający gniew. - Może myślałeś, że będziemy nocować w pięciogwiazdkowych hotelach?
Ze codziennie będziemy odnajdywać horkruksa? Może się spodziewałeś, że na Boże
Narodzenie wrócisz do mamusi?
- Myśleliśmy, że wiesz, co robisz! - krzyknął Ron, zrywając się z pryczy, a jego słowa
dźgnęły Harry’ego jak sztylety. - Myśleliśmy, że Dumbledore ci powiedział, co masz robić,
myśleliśmy, że masz jakiś prawdziwy plan!
- Ron! - zawołała Hermiona i tym razem deszcz już jej nie zagłuszył, ale Ron i tak ją
zignorował.
- No cóż, przykro mi, że tak was rozczarowałem - odrzekł Harry spokojnym tonem, choć
wewnątrz czuł pustkę i gorycz. - Byłem z wami szczery od samego początku, powiedziałem

wam wszystko, czego się dowiedziałem od Dumbledore’a. I chciałbym ci przypomnieć, bo
chyba już zapomniałeś, że znaleźliśmy jednego horkruksa...
- Tak, i jesteśmy tak samo blisko jego zniszczenia, jak odnalezienia tych brakujących...
czyli nigdzie. Chrzanię takie osiągnięcia!
- Ron, zdejmij medalion - odezwała się Hermiona nienaturalnie wysokim głosem. Proszę, zdejmij go. Nie wygadywałbyś takich głupstw, gdybyś go nie nosił przez cały dzień.
- I tak by wygadywał - powiedział Harry, nie godząc się na próbę usprawiedliwienia
Rona. - Myślicie, że nie zauważyłem, jak szepczecie za moimi plecami? Ze nie podejrzewam,
co myślicie o tym wszystkim?
- Harry, my nie...
- Nie kłam! - krzyknął Ron. - Ty też tak mówiłaś! Powiedziałaś, że jesteś zawiedziona,
powiedziałaś, że myślałaś, że on trochę więcej wie...
- Wcale tak nie mówiłam... Harry, nie powiedziałam tak!
Deszcz bębnił w namiot, łzy spływały po policzkach Hermiony, a entuzjazm sprzed kilku
minut znikł, jakby go nigdy nie było - krótkotrwały fajerwerk, który rozbłysł i zgasł,
pozostawiając wszystko w mroku, deszczu i chłodzie. Miecz Gryffindora był ukryty nie
wiadomo gdzie, byli trojgiem nastolatków w namiocie rozbitym na pustkowiu, których
jedynym osiągnięciem było to, że wciąż jeszcze żyli.
- Więc dlaczego nadal tu jesteś? - zapytał Rona Harry.
- Dobre pytanie.
- To wracaj do domu.
- A tak, może to zrobię! - krzyknął Ron i zrobił kilka kroków w stronę Harry’ego, który
się nie cofnął. - Nie słyszałeś, co mówili o mojej siostrze? Ale ciebie to guzik obchodzi, to
tylko Zakazany Las, Harry Widziałem-Już-Gorsze-Rzeczy Potter ma w nosie, co się z nią tam
stało, co za sprawa, tam są tylko olbrzymie pająki i można dostać obłędu...
- Ja tylko mówiłem... ona nie była sama, byli z Hagridem...
- No tak, wszystko jasne, masz to w nosie! A co z resztą mojej rodziny? „Weasleyom już
dość dzieciaków poranili", słyszałeś to?
- Tak, ja...
- No pewnie, ciebie nie obchodzi, co to znaczy!
- Ron! - Hermiona stanęła między nimi. - To wcale nie musi znaczyć, że wydarzyło się
coś nowego, coś, o czym nie wiemy! Pomyśl, Ron, Bill ma szramy, wiele osób musiało już
zobaczyć, że George stracił ucho, a ty leżysz na łożu śmierci zarażony jakimś świństwem...
jestem pewna, że o to mu chodziło...

- Och, jesteś pewna, tak? W porządku, nie będę się o nich martwił. Dla was to wszystko
pestka, wasi rodzice są bezpieczni...
- Moi rodzice są MARTWI! - ryknął Harry.
- A moi też mogą umrzeć!
- Więc IDŹ! Wracaj do nich, udaj, że wyzdrowiałeś, mama cię dobrze nakarmi i...
Ron wykonał nagły ruch. Harry zareagował, ale zanim zdążyli wyciągnąć różdżki z
kieszeni, Hermiona uniosła swoją.
- Protego! - krzyknęła i niewidzialna tarcza wyrosła między nią i Harrym z jednej strony,
a Ronem z drugiej. Wszyscy troje cofnęli się o kilka kroków, odepchnięci silą zaklęcia, a
Harry i Ron wpatrywali się w siebie poprzez przezroczystą barierę, jakby zobaczyli się tak
wyraźnie po raz pierwszy w życiu. W Harrym wezbrała niszczycielska nienawiść do Rona:
coś między nimi pękło.
- Zostaw horkruksa - powiedział.
Ron ściągnął łańcuszek przez głowę i cisnął medalion na pobliski fotel. Potem zwrócił się
do Hermiony.
- Więc co robisz?
- O co ci chodzi?
- Zostajesz czy wracasz?
- Ja... - Zrobiła przerażoną minę. - Tak... tak, zostaję, Ron, powiedzieliśmy, że pójdziemy
z Harrym, że mu pomożemy...
- Jasne. Wybrałaś jego.
- Ron, nie... błagam... wracaj, wracaj!
Wpadła na wyczarowaną przez siebie niewidzialną tarczę. Zanim ją usunęła, wybiegł już
w ciemność. Harry stał nieruchomo, milcząc, słuchając jej szlochów i nawoływania Rona
wśród drzew.
Po kilku minutach wróciła, mokre włosy oblepiały jej twarz.
- On n-n-nas zostawił! Deportował się!
Rzuciła się na fotel, zwinęła w kłębek i zaczęła płakać.
Harry był oszołomiony. Pochylił się, wziął medalion i zawiesił go sobie na szyi. Ściągnął
koce z pryczy Rona i zarzucił na Hermionę. Potem wspiął się na swoje posłanie i wbił wzrok
w płócienny dach, wsłuchując się w bębnienie deszczu.

ROZDZIAŁ

SZESNASTY

Dolina Godryka
Kiedy Harry obudził się następnego dnia, dopiero po kilkunastu sekundach przypomniał
sobie, co się wydarzyło. W pierwszej chwili zatliła się w nim iskierka dziecinnej nadziei, że
był to tylko sen, że Ron wciąż jest razem z nimi, że nie odszedł. Wystarczyło jednak, by
obrócił głowę w bok i spojrzał na pryczę Rona: była pusta. Przyciągała wzrok, jakby
spoczywało na niej martwe ciało. Zeskoczył na dół, starając się na nią nie patrzyć. Hermiona,
która już krzątała się w kuchni, nie powiedziała mu dzień dobry, tylko szybko odwróciła
twarz, gdy obok niej przechodził.
Odszedł, zakołatało Harry’emu w głowie. Odszedł. Powtarzał to sobie, myjąc się i
ubierając, jakby wierzył, że ta mantra złagodzi wstrząs, jakim było odejście Rona. Odszedł i
już nie wróci. Nie może wrócić, nawet gdyby chciał, bo kiedy przeniosą się w inne miejsce,
zaklęcia ochronne uniemożliwią mu ich odnalezienie.
Zjedli śniadanie w milczeniu. Hermiona miała opuchnięte i zaczerwienione oczy:
wyglądała, jakby nie spała przez całą noc. Kiedy zaczęli się pakować, wyraźnie się ociągała,
chcąc przedłużyć ich pobyt nad brzegiem rzeki; kilka razy poderwała głowę, jakby w
jednostajnym szumie deszczu usłyszała czyjeś kroki, ale żadna rudowłosa postać nie pojawiła
się między drzewami. Harry naśladował ją za każdym razem, rozglądał się (bo i on nie był w
stanie pozbyć się resztek nadziei) po omiatanym deszczem lesie i czuł, jak wzbiera w nim
wściekłość. Słyszał głos Rona mówiącego: „Myśleliśmy, że wiesz, co robisz" i powracał do
pakowania rzeczy, czując nieznośny ciężar w żołądku.
Poziom zamulonej rzeki podnosił się szybko, co groziło zalaniem brzegu, na którym
obozowali, lecz marudzili tam jeszcze z godzinę. W końcu, po trzykrotnym przepakowaniu
swojej torebki, Hermiona nie mogła już znaleźć pretekstu do dalszej zwłoki. Chwycili się za
ręce i deportowali, lądując na jakimś omiatanym wiatrem, porośniętym wrzosami wzgórzu.
Gdy tylko się tam zmaterializowali, Hermiona puściła jego rękę i odeszła, by w końcu
usiąść na wielkim głazie, z podbródkiem opartym na kolanach i lekko dygocąc, co - jak Harry

dobrze wiedział - oznaczało łkanie. Patrzył na nią z daleka, zastanawiając się, czy nie
powinien do niej podejść, żeby ją jakoś pocieszyć, ale coś go powstrzymywało. Był wewnątrz
zimny i spięty: znowu miał przed oczami wyrażającą pogardę twarz Rona. Ruszył przez
wrzosowisko, zakreślając wielki krąg wokół Hermiony i rzucając zaklęcia, które zwykle ona
rzucała, by ochronić ich obozowisko.
Przez następne kilka dni w ogóle o Ronie nie rozmawiali. Harry postanowił już nigdy nie
wymieniać jego imienia, a Hermiona chyba wyczuwała, że nie ma sensu naciskać go w tym
względzie. Czasami w nocy słyszał, jak popłakuje. Zapewne sądziła, że Harry śpi, a
tymczasem on coraz częściej wyciągał Mapę Huncwotów i przyglądał się jej w świetle
różdżki. Czekał na chwilę, w której na korytarzach Hogwartu pojawi się kropka oznaczona
imieniem Rona, co będzie świadczyło, że powrócił do wygodnego zamku, chroniony swoim
statusem czystej krwi. Ron nie pojawiał się jednak na mapie i po jakimś czasie Harry musiał
się przyznać przed samym sobą, że wyjmuje ją tylko po to, by gapić się na imię „Ginny" w
sypialni dziewcząt. Zastanawiał się przy tym, czy intensywność jego spojrzenia mogłaby
dotrzeć do niej przez sen. Tak pragnął, by w jakiś sposób poczuła, że on o niej myśli! I wciąż
ma nadzieję, że jest cała i zdrowa.
W ciągu dnia próbowali dociec, gdzie Dumbledore mógł ukryć miecz Gryffindora, ale im
dłużej dyskutowali na temat możliwych kryjówek, tym bardziej ich spekulacje nabierały
charakteru czystych fantazji. I choć Harry łamał sobie głowę i wytężał mózg, nie mógł sobie
przypomnieć, by Dumbledore kiedykolwiek wspomniał o jakimś miejscu, w którym mógłby
coś ukryć. Zdarzały się chwile, w których bardziej był zły na niego niż na Rona. Myśleliśmy,
że wiesz, co robisz... myśleliśmy, że Dumbledore ci powiedział, co masz robić... myśleliśmy, że
masz jakiś prawdziwy plan!
Tak, Ron miał rację. Dumbledore pozostawił go właściwie z niczym. Odnaleźli jednego
horkruksa, ale nie wiedzieli, jak go zniszczyć, a inne były nadal nieosiągalne. Zaczęło go
dręczyć poczucie bezsiły i beznadziejności. Jak mógł się zgodzić na ich udział w tej
bezsensownej wyprawie bez określonego celu! Nie wiedział nic, nie miał żadnych pomysłów,
wciąż wyczekiwał z lękiem, że Hermiona też mu w końcu powie, że już ma dosyć, że go
opuszcza.
Wiele wieczorów spędzili prawie w milczeniu. Hermiona często wyjmowała portret
Fineasa Nigellusa i opierała go o fotel, jakby myślała, że w ten sposób wypełni choć część
pustki po odejściu Rona. Pomimo swojego zapewnienia, że więcej już ich nie odwiedzi,
Fineas nie mógł się oprzeć pokusie sprawdzenia, czy uda mu się wyniuchać, co robi Harry
Potter, i co parę dni pojawiał się w ramach, wciąż w opasce na oczach. Harry’ego nawet

cieszyły te odwiedziny, bo przynajmniej miał z kim porozmawiać, pogodził się więc z
nieodmienną

wyniosłością

i

uszczypliwością

Fineasa

Nigellusa. Wyczekiwali

też

niecierpliwie na wszelkie nowiny z Hogwartu, ale Fineas nie był najlepszym informatorem.
Otaczał czcią Snape’a, pierwszego dyrektora szkoły ze Slytherinu od czasu, gdy sam
piastował tę funkcję, musieli więc uważać, by Snape’a nie krytykować i nie zadawać
impertynenckich pytań o niego, bo Fineas Nigellus gotów był wówczas natychmiast opuścić
ramy portretu.
Czegoś jednak się dowiedzieli. Wszystko wskazywało na to, że w Hogwarcie trwa cichy
bunt przeciw Snape’owi, organizowany przez grupę uczniów. Ginny dostała zakaz
odwiedzania Hogsmeade. Snape przywrócił dawny dekret Umbridge zabraniający tworzenia
jakichkolwiek nieformalnych organizacji uczniowskich i spotykania się w grupach liczących
więcej niż trzy osoby.
Z tych strzępów informacji Harry wywnioskował, że Ginny, prawdopodobnie z
Neville’em i Luną, robi wszystko, by Gwardia Dumbledore’a nadal działała. Wzmagało to
jego tęsknotę za Ginny, bolesną jak ból żołądka, a jednocześnie zmuszało znowu do myślenia
o Ronie, o Dumbledorze i o samym Hogwarcie, którego brakowało mu prawie tak, jak byłej
dziewczyny. Za każdym razem, gdy Fineas Nigellus wspominał o kolejnej represji ze strony
Snape’a, dostawał szału, wiedząc, że nie może tam wrócić, by przyłączyć się do dzieła
podminowania reżymu nowego dyrektora. Wizja pełnego brzucha, wygodnego łóżka i braku
przymusu samodzielnego podejmowania decyzji wydawała mu się w takich momentach
najwspanialszą perspektywą. Wnet jednak przypominał sobie, że jest Niepożądanym Numer
Jeden, że za schwytanie go wyznaczono nagrodę w wysokości dziesięciu tysięcy galeonów i
że jego pojawienie się w Hogwarcie było teraz równie niebezpieczne jak wkroczenie do
Ministerstwa Magii. Fineas Nigellus nieświadomie uwypuklał ten fakt, wciąż dopytując się
chytrze o miejsce ich pobytu. Za każdym razem, gdy to robił, Hermiona wpychała go do
swojej wyszywanej koralikami torebki, a Fineas Nigellus nie pojawiał się po tym przez dobre
kilka dni, obrażony takim bezceremonialnym pożegnaniem.
Robiło się coraz zimniej. Bali się przebywać dłużej w jednym miejscu, więc zamiast
pozostać na południu Anglii, gdzie mogły im dokuczać jedynie przymrozki, wędrowali po
całym kraju, nocując na zboczach gór, gdzie deszcz ze śniegiem chłostał namiot, na
rozległych moczarach, gdzie płótno namiotu nasiąkało zimną wodą, i na maleńkiej wysepce
pośrodku szkockiego jeziora, gdzie w nocy śnieg przysypywał namiot prawie do połowy.
Gdzieniegdzie widać już było choinki migające lampkami z okien salonów. I nadszedł
wreszcie wieczór, kiedy Harry postanowił jeszcze raz zaproponować coś, co wydawało mu się

jedyną niesprawdzoną możliwością, jaka im pozostała. Zjedli akurat nadzwyczaj dobrą
kolację, bo Hermiona odwiedziła w pelerynie-niewidce najbliższy supermarket (skrupulatnie
wrzuciwszy odliczone pieniądze do otwartej szufladki kasy), i Harry pomyślał, że z brzuchem
pełnym spaghetti bolognese i gruszek w syropie łatwiej będzie mu ją przekonać. Już przed
kolacją udało mu się ją namówić, by na parę godzin uwolnili się od horkruksa, który teraz
wisiał na końcu pryczy obok nich.
- Hermiono...
- Mmm?
Siedziała z podwiniętymi nogami w jednym z zapadających się foteli, z Baśniami barda
Beedle’a w ręku. Trudno mu było sobie wyobrazić, co jeszcze mogła wyczytać z tej w końcu
cienkiej książeczki, ale najwidoczniej nadal coś odcyfrowywała, bo na poręczy fotela leżał
rozłożony Sylabariusz Spellmana.
Odchrząknął. Poczuł się dokładnie tak jak kiedyś, kilka lat temu, gdy pytał profesor
McGonagall, czy będzie mógł udać się do Hogsmeade, mimo że nie udało mu się namówić
Dursleyów na podpisanie zgody.
- Hermiono, dużo nad tym rozmyślałem i...
- Harry, możesz mi w czymś pomóc? Najwyraźniej w ogóle go nie słuchała. Wyciągnęła
ku niemu Baśnie barda Beedle’a.
- Spójrz na ten symbol - powiedziała, wskazując na górę strony.
Nad czymś, co Harry’emu wydało się tytułem (nie potrafił czytać runów, więc nie był
pewny), widniał rysunek przedstawiający jakby trójkątne oko z pionową źrenicą.
- Hermiono, przecież wiesz, że nigdy nie chodziłem na lekcje starożytnych runów.
- Wiem, ale to nie jest znak runiczny i nie ma tego w Sylabariuszu. Od początku mi się
wydawało, że to jest rysunek oka, ale chyba się myliłam! Ktoś go tu wyrysował tuszem, nie
jest częścią książki. Pomyśl, czy widziałeś już gdzieś ten symbol?
- Nie... nie, zaraz, niech pomyślę... - Przyjrzał się rysunkowi z bliska. - Czy to
przypadkiem nie jest ten sam symbol, który miał na szyi ojciec Luny?
- No właśnie, też mi się tak wydaje!
- A więc to znak Grindelwalda. Wytrzeszczyła na niego oczy.
- Co?!
- Krum mi powiedział...
Powtórzył jej to, co usłyszał od Kruma na weselu. Hermiona była zdumiona.
- Znak Grindelwalda?
Spojrzała jeszcze raz na dziwny symbol, potem z powrotem na Harry’ego.

- Nigdy o nim nie słyszałam. Nie ma o tym żadnej wzmianki we wszystkim, co na ten
temat czytałam.
- No więc ci mówię, że Krum rozpoznał w nim ten sam symbol, który został wydrapany
na jednej ze ścian w Durmstrangu. Zrobił to właśnie Grindelwald.
Opadła na oparcie fotela, marszcząc czoło.
- To bardzo dziwne. Jeśli to jest symbol czarnomagiczny, to co robi w książce dla dzieci?
- No tak, to rzeczywiście dziwne... I można by pomyśleć, że Scrimgeour powinien go
rozpoznać. Był ministrem, więc musiał się znać na czarnej magii.
- Wiem... może pomyślał, że to tylko jakieś oko, tak jak ja. Nad tytułami wszystkich
innych baśni są małe obrazki.
Zamilkła, wpatrując się w dziwny znak. Harry znowu spróbował.
- Hermiono...
- Mmm?
- Długo nad tym myślałem i... chcę odwiedzić Dolinę Godryka.
Spojrzała na niego rozkojarzonym wzrokiem, jakby wciąż myślała o tajemniczym znaku
w książce.
- Tak. Tak, ja też o tym myślałam. Uważam, że powinniśmy to zrobić.
- Słyszałaś, co powiedziałem?
- No pewnie. Chcesz odwiedzić Dolinę Godryka. Zgadzam się, powinniśmy to zrobić.
Nie potrafię wymyślić jakiegoś innego miejsca. To będzie niebezpieczne, ale im dłużej się nad
tym zastanawiam, tym bardziej wierzę, że tam jest.
- Eee... co tam jest? - zapytał Harry. Spojrzała na niego ze zdumieniem.
- Jak to co? Miecz. Dumbledore na pewno wiedział, że będziesz chciał tam wrócić, no i w
końcu Dolina Godryka to miejsce narodzin Godryka Gryffindora...
- Naprawdę? Gryffindor pochodził z Doliny Godryka?
- Harry, czy ty naprawdę nigdy nie zaglądałeś do Dziejów magii?
- No wiesz... - mruknął, uśmiechając się chyba po raz pierwszy od paru miesięcy; w
każdym razie poczuł, że mięśnie twarzy dziwnie mu zesztywniały. - Może kiedyś zajrzałem...
kiedy je kupiłem...
- No więc skoro ta wioska jest nazwana jego imieniem, to wydawało mi się, że
powinieneś dostrzec jakiś związek... - Mówiła teraz bardziej jak ta dawna Hermiona, nie ta z
ostatnich dni; Harry’emu przemknęła nawet przez głowę dziwaczna myśl, że za chwilę
oświadczy, że idzie do biblioteki. - W Dziejach magii jest coś o tej wiosce... chwileczkę...

Otworzyła wyszywaną koralikami torebkę, długo w niej grzebała i w końcu wyciągnęła
swój szkolny egzemplarz Dziejów magii Bathildy Bagshot. Zaczęła szybko przerzucać
książkę, aż znalazła stronę, której szukała.
Po uchwaleniu w 1689 roku Zasad Tajności czarodzieje ukryli się na zawsze. Było chyba
naturalne, że tworzyli swoje małe wspólnoty wewnątrz społeczności mugoli. Wiele wiosek i
osad przyciągnęło po kilka rodzin czarodziejów, które trzymały się razem, udzielając sobie
wsparcia. Wioski Tinworth w Kornwalii, Upper Flagley w Yorkshire i Ottery St Catchpole na
południowym wybrzeżu Anglii stały się znanymi siedliskami wielu rodzin czarodziejów, które
żyły wśród tolerancyjnych, a czasami omamionych Confundusem mugoli. Ale najsłynniejszym
z owych półmagicznych siedlisk jest chyba Dolina Godryka, mała miejscowość w
południowo-zachodniej Anglii, gdzie urodził się wielki czarodziej Godryk Gryffindor i gdzie
Bowman Wright, czarodziejski kowal, wykuł pierwszego złotego znicza. Na cmentarzu można
do dziś napotkać wiele nazwisk starożytnych rodów czarodziejów, co zapewne stało się
źródłem różnych opowieści o duchach, nawiedzających przez wiele stuleci mały kościół.
- O tobie i twoich rodzicach nie ma wzmianki - powiedziała Hermiona, zamykając
książkę - bo profesor Bagshot dochodzi w swojej historii magii tylko do końca
dziewiętnastego wieku. Ale widzisz? Dolina Godryka, Godryk Gryffindor, miecz
Gryffindora... nie sądzisz, że Dumbledore spodziewał się, że dostrzeżesz związek?
- No tak...
Harry nie chciał się przyznać, że kiedy zaproponował, by udali się do Doliny Godryka,
wcale nie myślał o mieczu. Ciągnęły go tam groby jego rodziców, dom, w którym ledwo
uniknął śmierci, i osoba Bathildy Bagshot.
- Pamiętasz, co powiedziała Muriel? - zapytał.
- Kto?
- No wiesz... - zawahał się, bo nie chciał wypowiadać imienia Rona - cioteczna babka
Ginny. Na weselu. Ta, która powiedziała, że masz za chude pęciny.
- Och.
Już wiedział, że wyczuła, dlaczego się zawahał, więc pospiesznie dodał:
- Powiedziała, że Bathilda Bagshot wciąż mieszka w Dolinie Godryka.
- Bathilda Bagshot... - mruknęła Hermiona, przebiegając palcem wskazującym po
wytłaczanym nazwisku autorki Dziejów magii. - No cóż, przypuszczam...
Nagle wydala z siebie tak gwałtowny zduszony okrzyk, że Harry’emu przekręciły się
wnętrzności. Wyciągnął różdżkę i wbił wzrok w wejście do namiotu, jakby się spodziewał, że
ujrzy tam rękę wsuwającą się do środka. Nic jednak nie zobaczył.

- Co jest? - zapytał ze złością, ale i z ulgą. - Co ty wyprawiasz? Myślałem, że zobaczyłaś
śmierciożercę rozsuwającego zamek błyskawiczny w wejściu do namiotu...
- Harry, a jeśli to Bathilda ma ten miecz? A jeśli Dumbledore go jej powierzył?
Zaczął rozważać tę możliwość. Bathilda musiała już być bardzo stara, a według Muriel
kompletnie zdziecinniała. Czy to możliwe, by Dumbledore ukrył u niej miecz Gryffindora?
Jeśli tak, to Dumbledore chyba za wiele pozostawił przypadkowi: nie powiedział Harry’emu,
że zamienił prawdziwy miecz na jego kopię, nie wspominał też o swojej przyjaźni z Bathilda.
Nie był to jednak dobry moment, by podawać w wątpliwość hipotezę Hermiony, skoro tak
niespodziewanie pasowała do tego, co było jego największym życzeniem.
- Tak, mógł to zrobić! To co, śmigamy do Doliny Godryka?
- Tak, Harry, ale będziemy musieli wszystko bardzo dobrze przemyśleć. - Siedziała teraz
wyprostowana i widać było, że perspektywa konkretnego celu poprawiła jej nastrój tak samo
jak jemu. - Najpierw będziemy musieli poćwiczyć teleportację łączną pod peleryną-niewidką
i może dobrze by było przypomnieć sobie zaklęcia zwodzące, chyba że uważasz, że
powinniśmy iść na całość i użyć eliksiru wielosokowego, co? Jeśli tak, to potrzebne nam będą
czyjeś włosy. Ja osobiście myślę, że to lepszy pomysł, Harry, im mniej będziemy do siebie
podobni, tym lepiej...
Harry pozwolił jej snuć plany, kiwał głową, wyrażając zgodę, kiedy zawieszała głos, ale
myślami był daleko. Po raz pierwszy od chwili, gdy odkrył, że miecz Gryffindora w gabinecie
dyrektora Hogwartu jest podróbką, poczuł się naprawdę podekscytowany.
Miał wrócić do domu, do miejsca, gdzie kiedyś żyła jego rodzina. Gdyby nie Voldemort,
to w Dolinie Godryka dorastałby i spędzał każde wakacje. Mógłby zapraszać przyjaciół...
może nawet miałby braci i siostry... to jego matka upiekłaby mu tort na siedemnaste urodziny.
Życie, które stracił, jeszcze nigdy nie było mu tak bliskie, tak rzeczywiste jak teraz, kiedy już
wiedział, że zobaczy miejsce, w którym mu je zabrano. Kiedy Hermiona w końcu położyła się
spać, po cichu wyjął z jej torebki swój plecak, a z niego album fotograficzny, który dawno
temu dostał od Hagrida. Po raz pierwszy od wielu miesięcy przyjrzał się dokładnie starym
fotografiom swoich rodziców, uśmiechających się i machających do niego ze zdjęć, które
były wszystkim, co mu po nich pozostało.
Najchętniej wyprawiłby się do Doliny Godryka już następnego dnia, ale Hermiona była
innego zdania. Przekonana o tym, że Voldemort spodziewa się powrotu Harry’ego do miejsca
śmierci swoich rodziców, uparła się, że najpierw muszą jak najlepiej ukryć swoją tożsamość.
Dlatego dopiero tydzień później - kiedy już ukradkiem zdobyli włosy niewinnych mugoli,

którzy wyprawili się na świąteczne zakupy, i kiedy przećwiczyli deportację i aportację łączną
pod peleryną-niewidką - zgodziła się wyruszyć w drogę.
Mieli się aportować w wiosce pod osłoną ciemności, więc dopiero późnym popołudniem
wypili eliksir wielosokowy. Harry przemienił się w łysiejącego mugola w średnim wieku,
Hermiona w jego drobną, trochę myszowatą żonę. Wyszywana koralikami torebka
zawierająca cały ich dobytek (prócz horkruksa, który Harry zawiesił sobie na szyi), została
wepchnięta do wewnętrznej kieszeni zapinanego pod szyję płaszcza Hermiony. Harry zarzucił
na nich pelerynę-niewidkę, a potem ponownie zanurzyli się w duszącą ciemność.
Harry otworzył oczy. Miał serce w gardle. Stali ręka w rękę na zaśnieżonej alejce, pod
granatowym niebem, na którym już migotały pierwsze gwiazdy. Po obu stronach wąskiej
drogi stały wiejskie domki, w oknach których połyskiwały świąteczne dekoracje. Przed nimi,
w niedalekiej odległości, złoty blask latarni wskazywał na centrum wioski.
- Ach, ten śnieg! - szepnęła Hermiona pod peleryną-niewidką. - Dlaczego nie
pomyśleliśmy o śniegu? Wszystko przewidzieliśmy, tylko nie to, że będziemy zostawiać
ślady! Musimy je zacierać, ty idź przodem, ja to zrobię...
Harry nie chciał wchodzić do wioski jak koń z pantomimy, zacierając za sobą ślady i
jednocześnie starając się nie wysunąć spod peleryny.
- Zdejmijmy pelerynę - powiedział, a widząc jej przerażoną minę, dodał: - Daj spokój,
nikt nas nie rozpozna, zresztą nikogo w pobliżu nie ma.
Wepchnął pelerynę-niewidkę pod kurtkę i ruszyli przed siebie. Mroźny wiatr kąsał im
twarze, kiedy szli zaśnieżoną ulicą, mijając coraz więcej domków. Każdy z nich mógł być
tym, w którym mieszkali kiedyś James i Lily, albo tym, w którym mieszkała teraz Bathilda.
Harry spoglądał na drzwi frontowe, na pokryte śniegiem dachy i ganki, zastanawiając się, czy
przypomni sobie któryś z nich, choć w głębi duszy wiedział, że to niemożliwe, że miał
zaledwie rok, kiedy opuścił tę wioskę na zawsze. Nie był zresztą pewny, czy w ogóle zobaczy
ten domek, nie wiedział, co się z nim stało, kiedy zmarli gwaranci Zaklęcia Fideliusa. A
potem uliczka, którą szli, skręciła w lewo i zobaczyli przed sobą mały placyk - centrum
Doliny Godryka.
Pośrodku stał przystrojony kolorowymi lampkami pomnik wojenny, częściowo zasłonięty
targaną wiatrem choinką bożonarodzeniową. Wokół placyku było kilka sklepów, poczta, pub i
mały kościół, którego witrażowe okna jaśniały jak klejnoty.
Śnieg był tu udeptany przez przechodniów, więc twardy i śliski. Mieszkańcy wioski
przechodzili przed nimi, na krótko oświetleni ulicznymi latarniami. Usłyszeli śmiechy i

muzykę, kiedy na chwilę otworzyły się drzwi pubu, potem kolędę śpiewaną w małym
kościele.
- Harry, jest Wigilia! - powiedziała Hermiona.
- Tak myślisz?
Już dawno stracił rachubę czasu, od tygodni nie mieli w rękach gazety.
- Jestem pewna - odrzekła Hermiona, wpatrując się w kościół. - Oni... oni są tam, tak?
Twoi rodzice... Za kościołem widzę cmentarz.
Harry’ego przeszył dreszcz, dreszcz czegoś, co jednak nie było do końca podnieceniem,
bardziej lękiem. Teraz, kiedy był już tak blisko, zaczął się wahać, czy naprawdę chce
zobaczyć te groby. Hermiona chyba to wyczuła, bo wzięła go za rękę i po raz pierwszy to ona
go poprowadziła, ciągnąc naprzód. W połowie placyku nagle się jednak zatrzymała i
krzyknęła cicho:
- Harry, popatrz!
Pokazywała na pomnik wojenny. Kiedy go minęli, zmienił się. Zamiast pokrytego
nazwiskami obelisku stała tam teraz rzeźba przedstawiająca trzy postacie: mężczyznę z
rozczochranymi włosami, w okularach, i kobietę o długich włosach i ładnej, dobrotliwej
twarzy, trzymającą w ramionach niemowlę. Śnieg przykrył im głowy białymi, puszystymi
czapeczkami.
Harry podszedł bliżej, wpatrując się w twarze swoich rodziców. Nigdy sobie nie
wyobrażał, że będzie tu pomnik... Jakie to było dziwne, widzieć samego siebie
wyrzeźbionego z kamienia - szczęśliwe niemowlę bez blizny na czole...
- Chodźmy - powiedział, kiedy już się napatrzył, i znowu zwrócili się w stronę kościoła.
Przechodząc przez ulicę, obejrzał się przez ramię. Rzeźba trzech postaci zamieniła się z
powrotem w pomnik wojenny.
W miarę jak zbliżali się do kościoła, śpiew rozbrzmiewał coraz głośniej. Harry poczuł
ścisk w gardle, bo ten śpiew przypomniał mu Hogwart, Irytka wywrzaskującego parodie
kolęd ze stojących na korytarzach zbroi, Wielką Salę z dwunastoma choinkami
bożonarodzeniowymi, Dumbledore’a w kapeluszu z cukierka-niespodzianki, Rona w ręcznie
robionym swetrze...
Hermiona pchnęła ostrożnie furtkę i weszli ukradkiem na cmentarz. Po obu stronach
wyślizganej ścieżki biegnącej do drzwi kościoła leżała gruba warstwa nietkniętego śniegu.
Zaczęli brnąć przez ten śnieg, zostawiając za sobą głębokie ślady. Obeszli budynek, kryjąc się
w cieniach pod rozświetlonymi oknami.

Za kościołem, z bladoniebieskiej kołdry śniegu, nakrapianej czerwienią, złotem i zielenią
w miejscach, gdzie padały na nią refleksy z witraży, wystawały rzędy ośnieżonych grobów.
Ściskając mocno różdżkę w kieszeni kurtki, Harry podszedł do najbliższego z nich.
- Zobacz, tu jest Abbott, może to jakiś daleki krewny Hanny!
- Mów ciszej - szepnęła Hermiona.
Zagłębiali się coraz dalej i dalej, zostawiając ciemne ślady na śniegu, przystając na
chwilę przy nagrobkach, by odczytać dawno wyryte napisy, i co chwilę rozglądając się
niespokojnie w ogarniającej ich ciemności, by się upewnić, że są sami.
- Harry, tutaj!
Hermiona była od niego oddalona o dwa rzędy grobów; wrócił do niej, czując
przyspieszone bicie serca.
- Czy to...
- Nie, ale popatrz!
Pokazała na ciemny nagrobek. Harry pochylił się i na oblodzonym, pocętkowanym
liszajami mchu granicie odczytał słowa KENDRA DUMBLEDORE, a pod datami jej
narodzin i śmierci I JEJ CÓRKA ARIANA. Był także cytat:
Gdzie skarb wasz, tam i serce wasze.
A więc Rita Skeeter i Muriel nie wyssały jednak wszystkiego z palca. Rodzina
Dumbledore’a rzeczywiście mieszkała w tej wiosce i tutaj pomarli niektórzy jej członkowie.
Zobaczenie tego grobu na własne oczy było gorsze od słuchania o nim. Harry nie mógł
się oprzeć myśli, że przecież on i Dumbledore mają na tym cmentarzu swoje głębokie
korzenie, a jednak Dumbledore nigdy mu o tym nawet nie wspomniał. A powinien, bo to ich
tak łączyło... Mogliby razem odwiedzić to miejsce, które tak wiele dla niego znaczyło,
poczułby tę więź, stojąc razem z nim przed tym grobem... A jednak dla Dumbledore’a fakt, że
zmarli członkowie ich rodzin spoczywają na tym samym cmentarzu, wydawał się nie mieć
żadnego znaczenia, był zwykłym przypadkiem, nieistotnym dla zadania, które przed Harrym
postawił.
Hermiona patrzyła na niego i był rad, że jego twarz jest ukryta w cieniu. Jeszcze raz
odczytał słowa wyryte na nagrobku. Gdzie skarb wasz, tam i serce wasze. Nie pojmował
sensu tych słów. Ten cytat z pewnością wybrał Dumbledore jako najstarszy członek rodziny,
kiedy jego matka umarła.
- Jesteś pewny, że nigdy nie wspomniał... - zaczęła Hermiona.

- Nie - uciął krótko Harry, a potem dodał: - Szukajmy dalej. - I odszedł, żałując, że w
ogóle ten grób zobaczył, bo teraz jego pełne lęku podekscytowanie przesyciła gorycz
rozżalenia.
- Tutaj! - usłyszał po chwili zduszony okrzyk Hermiony dobiegający z ciemności. - Och,
nie, przepraszam! Myślałam, że tu jest napisane „Potter".
Tarła łuszczący się, omszały kamień, przyglądając mu się z bliska i marszcząc czoło.
- Harry, wróć tu na chwilę.
Żachnął się, ponownie oderwany od swoich poszukiwań, i z pewnym oporem wrócił do
niej, brnąc przez śnieg.
- Co?
- Popatrz na to!
Grób był bardzo stary; kamień nagrobka zwietrzał tak, że nie można było odczytać
napisu. Hermiona pokazała mu symbol pod nazwiskiem.
- Harry, to jest ten znak z książki!
Zerknął w miejsce, które wskazywała: pod prawie nieczytelnym nazwiskiem z trudem
rozpoznał coś, co rzeczywiście przypominało trójkątne oko.
- Taak... chyba tak...
Hermiona oświetliła różdżką zatarte litery na nagrobku.
- Tu jest Ig... chyba Ignotus...
- Słuchaj, szukam grobu moich rodziców, jasne? - powiedział Harry nieco ostrym tonem i
odszedł, pozostawiając ją przy starym nagrobku.
Co jakiś czas napotykał nazwiska tak dobrze mu znane z Hogwartu, jak Abbott. Niekiedy
były to całe pokolenia rodzin czarodziejów pochowanych na tym cmentarzu; z dat można
było wywnioskować, że niektóre całkowicie wymarły albo że żyjący członkowie rodzin
musieli się przenieść z Doliny Godryka w inne miejsce. Zagłębiał się coraz dalej i za każdym
razem, gdy podchodził do kolejnego grobu, przebiegał go dreszcz oczekiwania i lęku.
Zdawało mu się, że ciemność i cisza jakby nagle zgęstniały. Rozejrzał się zaniepokojony,
myśląc o dementorach, ale po chwili zdał sobie sprawę, że umilkł śpiew kolęd, że cichną w
oddali głosy i śmiechy ludzi, którzy opuścili kościół po nabożeństwie; teraz musieli już wyjść
na plac pośrodku wioski. Ktoś zgasił światło w kościele.
A potem usłyszał po raz trzeci głos Hermiony, ostry i wyraźny, dobiegający do niego z
bliska:
- Harry, są tutaj... Tutaj!...

Poznał po jej głosie, że tym razem odnalazła grób jego rodziców. Ruszył ku niej, czując
jakiś nieznośny ciężar uciskający mu pierś, jakiś straszliwy żal, tak jak wówczas, tuż po
śmierci Dumbledore’a.
Nagrobek stał zaledwie dwa rzędy dalej od grobu Kendry i Ariany. Był z białego
marmuru, jak grób Dumbledore’a, a napis na nim łatwo było odczytać, bo zdawał się lśnić w
ciemności. Harry nie musiał przyklękać ani nawet podchodzić bardzo blisko, by odczytać
wyryte w marmurze słowa:
JAMES POTTER

LILY POTTER

urodzony 27 III 1960 roku

urodzona 30 I 1960 roku

zmarł 31 X 1981 roku

zmarła 31 X 1981 roku

Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony.
Przeczytał te słowa powoli, jakby dana mu była tylko ta jedna szansa, by pojąć ich
znaczenie, a potem odczytał na głos ostatnie zdanie:
- Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony. - Straszna myśl przeszła mu
przez głowę, poczuł dreszcz paniki. - Czy to nie jest idea śmierciożerców? Dlaczego to tutaj
jest?
- Harry, to nie oznacza przezwyciężenia śmierci w taki sposób, w jaki rozumieją to
śmierciożercy - powiedziała łagodnie Hermiona. - To znaczy... no wiesz... życie poza
śmiercią. Życie po śmierci.
Ale oni nie żyją, pomyślał Harry, oni odeszli na zawsze. Te puste słowa nie mogły
zmienić faktu, że zmurszałe szczątki jego rodziców spoczywają właśnie tutaj, pod tym
kamieniem, pod śniegiem, obojętne na wszystko, pozbawione świadomości. Łzy popłynęły,
zanim zdołał je powstrzymać, gorące, lecz natychmiast zamarzające na twarzy, ale cóż za sens
ocierać je albo udawać, że nie płyną? Pozwolił im płynąć, zacisnąwszy mocno wargi, patrząc
na gruby kożuch śniegu ukrywający przed nim miejsce, w którym spoczywały szczątki Lily i
Jamesa, z których teraz zostały zapewne tylko kości albo proch, nie wiedzących, że ich syn
stoi tak blisko, z sercem łomocącym w piersiach, żywy, bo oni za niego umarli, i pragnący w
tej chwili, by pod tym śniegiem spać wiecznym snem razem z nimi.
Hermiona chwyciła go ponownie za rękę i ścisnęła ją mocno. Nie był w stanie na nią
spojrzeć, ale odwzajemnił uścisk, oddychając szybko i głęboko, by się uspokoić, by odzyskać
nad sobą panowanie. Powinien coś przynieść, żeby złożyć na ich grobie, ale wcześniej o tym

nie pomyślał, a wszystko, co rosło na tym cmentarzu, było pozbawione liści i zmarznięte.
Lecz Hermiona uniosła różdżkę, zakreśliła nią koło w powietrzu i nagle rozkwitł przed nimi
pęk bożonarodzeniowego ciemiernika. Harry chwycił kwiaty i złożył na grobie swoich
rodziców.
Kiedy się wyprostował, zapragnął natychmiast stąd odejść, bo zdawało mu się, że nie
wytrzyma ani minuty dłużej w tym miejscu. Objął Hermionę ramieniem, ona objęła go w
pasie, po czym odwrócili się w milczeniu i odeszli, brnąc przez śnieg, mijając grób matki
Dumbledore’a i jego siostry, z powrotem ku ciemniejącemu w dali kościołowi i niewidocznej
stąd bramie cmentarza.

ROZDZIAŁ SIEDEMNAST Y

Sekret Bathildy
Harry, zatrzymaj się.
- O co chodzi?
Doszli właśnie do grobu nieznanego Abbotta.
- Ktoś tu jest. Ktoś nas obserwuje. Tam, spoza tych zarośli.
Stali nieruchomo, wciąż objęci, wpatrując się w czarną granicę cmentarza. Harry niczego
nie dostrzegł.
- Jesteś pewna?
- Widziałam, jak coś się poruszyło, mogę przysiąc... Oderwała się od niego, żeby uwolnić
prawą rękę.
- Wyglądamy jak mugole - przypomniał jej Harry.
- Mugole, którzy dopiero co złożyli kwiaty na grobie twoich rodziców! Harry, jestem
pewna, że tam ktoś jest!
Harry pomyślał o Dziejach magii: mówiono, że na cmentarzu straszy... a jeśli...? Nagle
usłyszał szelest i zobaczył opadający z gałęzi śnieg w miejscu, które wskazała Hermiona.
Duchy nie mogą strącać śniegu.
- To pewnie kot - powiedział po chwili - albo jakiś ptak. Gdyby to był śmierciożerca, już
bylibyśmy martwi.
Ale chodźmy stąd i lepiej zarzućmy na siebie pelerynę-niewidkę.
Oglądali się raz po raz za siebie, idąc w stronę bramy. Harry, który wcale nie czuł się tak
pewnie, jak udawał, by uspokoić Hermionę, poczuł ulgę, gdy wyszli z cmentarza i stanęli na
śliskim bruku. Znowu narzucili na siebie pelerynę-niewidkę. W pubie było jeszcze tłoczniej
niż uprzednio: wewnątrz wiele głosów wyśpiewywało tę samą kolędę, którą słyszeli, gdy
zbliżali się do kościoła. Przez chwilę Harry rozważał pomysł, by wejść do środka, ale zanim
to głośno wypowiedział, Hermiona mruknęła: „Chodźmy tam" i pociągnęła go ciemną ulicą

wybiegającą z wioski z przeciwnej strony do tej, z której do niej weszli. W ciemności
majaczyły ostatnie domki, za którymi zaczynały się ośnieżone pola. Szli szybko, mijając okna
migocące kolorowymi lampkami, z ciemnymi zarysami choinek widocznymi przez zasłony.
- Jak znajdziemy dom Bathildy? - zapytała Hermiona, która drżała lekko i wciąż zerkała
za siebie. - Harry! Jak myślisz? Harry!
Pociągnęła go za ramię, ale Harry nie zwracał na to uwagi. Wpatrywał się w ciemną masę
na samym końcu rzędu domków, a w następnej chwili przyspieszył kroku, ciągnąc za sobą
Hermionę, która ślizgała się po oblodzonym chodniku.
- Harry...
- Zobacz... popatrz na to, Hermiono...
- Ja nie... Och!
Widział ten dom. Zaklęcie Fideliusa musiało przestać działać z chwilą śmierci Jamesa i
Lily. Żywopłot wyrósł i zdziczał przez te szesnaście lat od czasu, gdy Hagrid zabrał małego
Harry’ego spomiędzy gruzu, który zalegał pośród wysokiej do pasa trawy. Większość domu
zachowała się, całkowicie pokryta ciemnym bluszczem i śniegiem, tylko prawa strona
najwyższego piętra była rozwalona: tam zapewne trafiło zaklęcie. Stanęli przed bramą,
patrząc na ruiny czegoś, co musiało być kiedyś wiejskim domkiem podobnym do tych, które
mijali.
- Ciekawa jestem, dlaczego nikt go nie odbudował - szepnęła Hermiona.
- Może nie można go odbudować? Może to jest tak jak z ranami po czarnoksięskich
zaklęciach? Nie można naprawić szkody?
Wysunął rękę spod peleryny-niewidki i chwycił ośnieżony i przeżarty rdzą pręt bramy.
Nie zamierzał jej otworzyć, chciał tylko potrzymać kawałek swojego domu.
- Harry, chyba nie chcesz tam wchodzić? Nie wygląda tu bezpiecznie, może... och, Harry,
spójrz!
Sprawiło to zapewne dotknięcie przez niego bramy. Z ziemi przed nimi, poprzez
plątaninę sczerniałych pokrzyw i trawy, niby jakiś dziwny kwiat, wyrosła drewniana tabliczka
na tyczce, na której widniały wypisane złotymi literami słowa:
W tym miejscu, nocą 31 października 1981 roku, stracili życie Lily i James Potterowie.
Ich syn, Harry, jest jedynym czarodziejem, który przeżył Mordercze Zaklęcie. Ten dom,
niewidzialny dla mugoli, pozostawiono w ruinach jako pomnik pamięci po Potterach i aby
przypominał o przemocy, która rozdarła ich rodzinę.
A wokół tych zgrabnie wypisanych słów widniały napisy pozostawione przez inne
czarownice i innych czarodziejów, którzy przychodzili tu, by odwiedzić miejsce, w którym

uratował się Chłopiec, Który Przeżył. Niektórzy tylko wypisali swoje imiona i nazwiska
wiecznym atramentem, inni wyryli w drewnie swoje inicjały, jeszcze inni pozostawili swoje
przesłania. Najświeższe z tych ostatnich, widoczne wyraźnie na tle szesnastoletniego
magicznego graffiti, miały podobny sobie sens:
Niech ci szczęście sprzyja, Harry, gdziekolwiek jesteś.
Jeśli to przeczytasz Harry, to wiedz, e wszyscy jesteśmy z Tobą!
Niech żyje Harry Potter!
- Nie powinni bazgrać na tej tabliczce! - obruszyła się Hermiona.
Ale Harry spojrzał na nią z uśmiechem.
- To jest wspaniałe. Cieszę się, że to zrobili. Ja... Urwał. Zakutana w grubą chustę postać
kuśtykała ku nim alejką, rysując się wyraźnie na tle blasku latarni z odległego placu.
Harry’emu wydało się, choć z tej odległości trudno to było ocenić, że jest to kobieta.
Posuwała się wolno, być może obawiając się pośliźnięcia na udeptanym śniegu. Jej
przygarbienie, ta gruba chusta, niepewny krok - wszystko wskazywało na bardzo sędziwy
wiek. Patrzyli w milczeniu, jak zbliża się do nich. Harry czekał, by zobaczyć, czy starowina
wejdzie do któregoś z mijanych domów, ale instynktownie czuł, że tego nie zrobi. W końcu
zatrzymała się parę metrów od nich i po prostu stalą pośrodku ośnieżonej drogi, patrząc w ich
stronę.
Hermiona nie musiała uszczypnąć go w ramię. Wydawało się bardzo mało
prawdopodobne, by ta kobieta była mugolką: stała tam i patrzyła na dom, który byłby dla niej
całkowicie niewidoczny, gdyby nie była czarownicą. Ale nawet zakładając, że nią była,
dziwiło jej zachowanie. Dlaczego wyszła w tak zimną noc, by popatrzyć na jakieś stare ruiny?
Zgodnie z wszelkimi prawami zwykłej magii nie powinna w ogóle widzieć jego i Hermiony, a
tymczasem miał bardzo dziwne uczucie, że ona nie tylko wie o ich obecności, ale wie
również, kim są. Właśnie doszedł do tego trudnego do przyjęcia wniosku, gdy podniosła dłoń
w rękawiczce i wezwała ich gestem do siebie.
Hermiona przysunęła się bliżej niego pod peleryną-niewidką i ścisnęła go za ramię.
- Skąd ona wie?
Potrząsnął głową. Staruszka ponownie machnęła do nich ręką, tym razem bardziej
energicznie. Harry’emu przemykało przez głowę wiele powodów, by jej nie usłuchać, a
jednak podejrzenie co do jej tożsamości dawało o sobie coraz mocniej znać, gdy tak stali
naprzeciw siebie na tej pustej ulicy.

Czy to możliwe, że czekała na nich przez tyle długich miesięcy? Ze Dumbledore
powiedział jej, by czekała, bo Harry w końcu tu przyjdzie? Czy to ona śledziła ich w
ciemności na cmentarzu i poszła za nimi? Nawet sama jej zdolność wyczuwania ich
obecności miała w sobie coś z czarodziejskiej mocy Dumbledore’a, coś, z czym jeszcze nigdy
nie spotkał się po jego śmierci.
W końcu przemówił, co spowodowało, że Hermiona drgnęła i wydała z siebie zduszony
okrzyk.
- Bathilda?
Okutana postać kiwnęła głową i jeszcze raz wezwała ich gestem do siebie.
Harry i Hermiona spojrzeli na siebie pod peleryną-niewidką. Harry uniósł brwi,
Hermiona kiwnęła nerwowo głową.
Ruszyli w jej stronę, a ona natychmiast odwróciła się i poczłapała z powrotem drogą,
którą tu przyszli. Minęła kilkanaście domów i zatrzymała się przed jedną z furtek. Weszli za
nią do ogrodu prawie tak zapuszczonego jak ten, w którym dopiero co byli. Przez chwilę
manipulowała kluczem przy drzwiach domu, aż w końcu je otworzyła i odsunęła się na bok,
by wpuścić ich do środka.
Nie pachniała najprzyjemniej, a może był to zapach jej domu? Harry zmarszczył nos,
kiedy przecisnęli się obok niej, i ściągnął pelerynę-niewidkę. Teraz, kiedy stała tak blisko,
zobaczył, jak jest mała i drobna: pochylona pod ciężarem wieku, ledwo sięgała mu piersi.
Kiedy zamykała za nimi drzwi, zobaczył jej sine, pokryte plamami knykcie. Potem odwróciła
się i spojrzała mu prosto w twarz. Jej oczy pokryte były grubą kataraktą i zapadnięte między
fałdami przezroczystej skóry, a twarz upstrzona popękanymi żyłkami i plamami
wątrobowymi. Zastanawiał się, czy w ogóle go widzi... a zresztą, nawet gdyby widziała, był
przecież teraz łysiejącym mugolem.
Woń starości, kurzu, niepranej odzieży i stęchłego jedzenia wzmocniła się, kiedy
ściągnęła z siebie czarną, zjedzoną przez mole chustę, ukazując głowę z rzadkimi białymi
włosami, przez które widać było jej czaszkę.
- Bathilda? - powtórzył Harry.
Znowu kiwnęła głową. Harry poczuł nagle medalion przylegający mu do piersi; to coś w
nim, co czasami tykało lub pulsowało, obudziło się nagle, czuł to pulsowanie przez chłodne
złoto. Czyżby wiedziało, czyżby wyczuwało, że gdzieś blisko jest coś, co je zniszczy?
Bathilda pokuśtykała obok nich, popychając Hermionę na bok, jakby jej nie widziała, i
znikła w pokoju, który chyba był salonem.
- Harry, nie jestem pewna, czy dobrze robimy - szepnęła Hermiona.

- Popatrz na jej wzrost, na pewno poradzilibyśmy sobie z nią, gdybyśmy musieli. Słuchaj,
powinienem cię uprzedzić, że ona jest trochę stuknięta. Muriel powiedziała, że jest
„zdziecinniała".
- Chodźcie tu! - zawołała Bathilda z pokoju. Hermiona podskoczyła i ścisnęła Harry’ego
za ramię.
- Nie bój się - dodał jej otuchy i pierwszy wszedł do salonu.
Bathilda dreptała po pokoju, zapalając świece, ale wciąż było tu bardzo ciemno, nie
mówiąc już o tym, że bardzo brudno. Gruba warstwa pyłu chrzęściła im pod stopami, a nos
Harry’ego wykrył, ponad zapachem wilgoci i pleśni, coś gorszego, przypominającego odór
psującego się mięsa. Zastanawiał się, kiedy tu ktoś ostatnio zajrzał, by sprawdzić, czy
staruszka daje sobie radę. Chyba zapomniała, że może użyć czarów, bo zapalała świece
trzęsącą się ręką, niebezpiecznie zbliżając długi koronkowy mankiet do płomienia.
- Ja to zrobię - powiedział i wyjął jej zapałki z ręki.
Stała, obserwując go, kiedy zapalał ogarki świec rozstawione na spodeczkach po całym
pokoju, tkwiące niepewnie na stosach książek i na bocznych stolikach zagraconych
popękanymi, zapleśniałymi filiżankami.
Ostatnią świeczkę znalazł na blacie brzuchatej komody, zastawionym fotografiami. Kiedy
zajaśniał płomyk, jego refleksy zamigotały na zakurzonych szybkach i srebrnych ramkach.
Ruchów postaci na zdjęciach prawie nie było widać. Podczas gdy Bathilda układała bierwiona
w kominku, mruknął: „Tergeo". Kurz zniknął z fotografii i Harry od razu zauważył, że w
kilku największych i najbardziej ozdobnych ramkach brakuje zdjęć. Kto je powyjmował i
dlaczego? A potem jego wzrok przyciągnęła fotografia stojąca trochę z tyłu całej kolekcji.
Chwycił ją i podniósł, by lepiej się przyjrzeć.
Ze srebrnej ramki uśmiechała się do niego beztrosko twarz owego złotowłosego młodego
złodzieja, który siedział na parapecie okna w pracowni Gregorowicza. I nagle przypomniał
sobie, gdzie już widział tego chłopca: na zdjęciu w Życiu i kłamstwach Albusa Dumbledore’a,
stojącego ramię w ramię z nastoletnim Dumbledore’em, i to tam musiały powędrować
wszystkie brakujące fotografie: do książki Rity Skeeter.
- Pani... panno... Bagshot - powiedział roztrzęsionym głosem - kto to jest?
Bathilda stała pośrodku pokoju, patrząc, jak Hermiona rozpala ogień w kominku.
- Panno Bagshot - powtórzył Harry i zbliżył się do niej z fotografią w ręku.
Na kominku buchnęły płomienie. Bathilda zwróciła ku niemu głowę. Horkruks na jego
piersi zapulsował szybciej.
- Kto to jest? - zapytał Harry, wyciągając ku niej fotografię.

Spojrzała na nią z powagą, potem na Harry’ego.
- Wie pani, kto to jest? - powtórzył o wiele wolniej i głośniej. - Ten młodzieniec? Zna go
pani? Jak się nazywa?
Oczy Bathildy pozbawione były wyrazu. Harry poczuł, że ogarnia go rozpacz. W jaki
sposób Ricie Skeeter udało się odblokować jej pamięć?
- Kim jest ten człowiek?
- Harry, co ty robisz? - odezwała się Hermiona.
- Hermiono, chodzi o to zdjęcie, jest na nim ten złodziej, ten, który ukradł coś
Gregorowiczowi! Proszę pani! - zwrócił się znowu do Bathildy. - Kto to jest?
Ale ona tylko patrzyła na niego, milcząc.
- Pani... panno... Bagshot, po co nas pani tu zaprosiła? - zapytała Hermiona, podnosząc
głos. - Chce nam pani coś powiedzieć?
Nie okazując niczym, że w ogóle Hermionę usłyszała, Bathilda zbliżyła się do Harry’ego.
Szarpnęła lekko głową i spojrzała w stronę drzwi.
- Chce pani, żebyśmy sobie poszli? - zapytał. Powtórzyła gest, tym razem wskazując
najpierw na niego, potem na siebie, a wreszcie na sufit.
- Och, rozumiem... Hermiono, myślę, że ona chce, bym poszedł z nią na górę.
- No dobrze - powiedziała Hermiona. - To idziemy.
Ale kiedy ruszyła ku drzwiom, Bathilda potrząsnęła głową z niespodziewanym wigorem i
jeszcze raz pokazała najpierw na Harry’ego, a potem na siebie.
- Chce, żebym tylko ja z nią poszedł.
- Dlaczego? - zapytała Hermiona, a jej głos zabrzmiał donośnie i wyraźnie w
oświetlonym świecami pokoju.
Staruszka pokręciła lekko głową, jakby udzielała jej nagany.
- Może Dumbledore jej powiedział, żeby dała miecz tylko mnie?
- Naprawdę myślisz, że ona wie, kim jesteś?
- Tak - odrzekł Harry, patrząc w utkwione w nim białawe oczy Bathildy. - Myślę, że wie.
- No dobrze, Harry, ale szybko wracaj.
- Niech pani prowadzi - zwrócił się Harry do Bathildy.
Wyglądało na to, że zrozumiała, bo obeszła go i podreptała ku drzwiom. Zerknął przez
ramię na Hermionę i uśmiechnął się, żeby ją uspokoić, ale nie był pewny, czy to zobaczyła.
Stała, obejmując się ramionami pośrodku oświetlonego chybotliwym blaskiem świec salonu, i
patrzyła na biblioteczkę. Wyszedł za Bathilda z pokoju, ale przedtem wsunął ukradkiem do
kieszeni srebrną ramkę z fotografią nieznanego złodzieja.

Schody były strome i wąskie. Harry miał ochotę podeprzeć Bathildę od tyłu, w obawie,
że w każdej chwili może się na niego przewrócić i razem z nim stoczyć na dół. Powoli,
dysząc głośno, wspięła się na podest schodów, od razu skręciła w prawo i wpuściła go do
sypialni pod skośnym dachem.
Było tu ciemno jak w grobie i okropnie cuchnęło. Zdążył jeszcze dostrzec nocnik
wystający spod łóżka, a potem Bathilda zamknęła drzwi i wszystko pochłonęła ciemność.
- Lumos - powiedział Harry i koniec jego różdżki zapłonął. Wzdrygnął się, bo Bathilda
stała tuż przy nim, a przecież nie słyszał jej kroków w ciemności.
- Ty jesteś Harry Potter? - wyszeptała.
- Tak, to ja.
Pokiwała głową powoli, z powagą. Harry poczuł, że horkruks bije jeszcze szybciej,
szybciej niż jego serce; było to nieprzyjemne, niepokojące doznanie.
- Ma pani coś dla mnie? - zapytał Harry, ale Bathilda wpatrywała się tępo w rozjarzony
koniec jego różdżki.
- Ma pani coś dla mnie? - powtórzył.
A potem Bathilda zamknęła oczy i kilka rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Blizna
zapiekła go straszliwie, horkruks zadygotał tak, że widać to było poprzez sweter, ciemny,
cuchnący pokoik rozpłynął się w nicość. Poczuł dreszcz radości i powiedział wysokim,
zimnym głosem:
- Trzymaj go!
Zachwiał się, a ciemny, cuchnący pokoik ponownie zmaterializował się wokół niego.
Otrząsnął się z oszołomienia i zapytał po raz trzeci:
- Ma pani coś dla mnie?
- Tutaj - szepnęła, wskazując na ciemny kąt.
Harry uniósł różdżkę i zobaczył zarys zawalonej jakimiś rupieciami toaletki pod oknem
przysłoniętym grubą kotarą.
Bathilda stała nieruchomo. Przecisnął się bokiem między nią i nieposłanym łóżkiem. Nie
chciał tracić jej z oczu.
- Co to jest? - zapytał, kiedy podszedł do toaletki, na której piętrzyło się coś, co
wyglądało i cuchnęło jak brudna bielizna.
- Tam - odpowiedziała, wskazując na bezkształtną masę.
A kiedy spojrzał na toaletkę, wypatrując błysku rubina na rękojeści miecza, kątem oka
dostrzegł, że Bathilda poruszyła się dziwnie, i przeszył go paniczny strach, odwrócił się do

niej i zamarł w miejscu, bo ujrzał, jak staruszka pada na podłogę, a z miejsca, gdzie uprzednio
był jej kark, wyrasta olbrzymi wąż.
Wąż zaatakował go w tej samej chwili, gdy uniósł różdżkę. Siła, z jaką ukąsił go w
przedramię, była tak wielka, że różdżka nagle wyleciała w powietrze, przez ułamek sekundy
oświetliła pokój oślepiającym blaskiem, po czym zgasła. Poczuł uderzenie w brzuch, tak
mocne, że zaparło mu dech w piersiach, i padł plecami na toaletkę, w stertę brudnych szmat...
Przetoczył się na bok, ledwo unikając kolejnego ciosu ogona węża, który roztrzaska!
szklany blat toaletki. Runął na podłogę, obsypany gradem kawałków szkła, i usłyszał z dołu
głos Hermiony:
- Harry?!
Brakowało mu powietrza w płucach, by do niej zawołać. A potem ciężka, gładka masa
przygwoździła go do podłogi i poczuł, jak przesuwa się po nim i wciska pod niego, potężna,
muskularna...
- Nie! - wydyszał, nie mogąc się poruszyć.
- Tak - wyszeptał głos. - Taak... mam cię... mam...
- Accio... Accio różdżka...
Ale różdżka go nie usłuchała, więc w odruchu rozpaczy naparł rękami na oślizgłe cielsko,
usiłując się od niego uwolnić, lecz wąż już go oplótł, wyduszając mu z płuc resztki powietrza
i wgniatając w klatkę piersiową horkruksa, to lodowate kółeczko drgające życiem, zaledwie o
parę cali od jego własnego, bijącego jak oszalałe serca, a jego mózg zaczęło rozsadzać zimne,
białe światło, niszcząc wszelkie myśli... zabrakło mu tchu... usłyszał odległe kroki... wszystko
się rozpłynęło...
Metalowe serce tłukło się o jego pierś i teraz już leciał, sam leciał, przepojony poczuciem
triumfu, nie potrzebując miotły ani testrala...
Ocknął się nagle w przesyconej kwaśnym odorem ciemności. Nagini uwolniła go ze
swoich śmiertelnych objęć. Podźwignął się na nogi i zobaczył zarys węża na tle światła na
podeście schodów: wąż zaatakował i Hermiona rzuciła się z wrzaskiem w bok, jej zaklęcie
ugodziło w przysłonięte kotarą okno, roztrzaskując je, mroźne powietrze wtargnęło do pokoju
i Harry uchylił się błyskawicznie, by uniknąć kolejnego gradu odprysków szkła, pośliznął się
na czymś... na swojej różdżce...
Pochylił się i chwycił ją, ale teraz pokój był już pełen węża, którego ogon walił na oślep.
Hermiony nigdzie nie było widać i przez moment Harry pomyślał, że stało się coś
najgorszego, ale po chwili huknęło, błysnęło czerwone światło i wąż wystrzelił w powietrze,

smagając go w twarz końcem ogona. Harry uniósł różdżkę, ale czoło przeszył mu ból tak
straszny, jakiego nie doznał od lat.
- On nadchodzi! Hermiono, on nadchodzi!
Wąż zasyczał wściekle, sploty potwornego cielska opadły spod sufitu i w pokoju
rozpętało się piekło. Wśród huku roztrzaskiwanych mebli, osłaniając się przed gradem
rozbijanej porcelany, Harry dostrzegł ciemny kształt leżący na podłodze; rozpoznał
Hermionę, przeskoczył przez łóżko i chwycił ją...
Krzyknęła z bólu, gdy wciągnął ją na łóżko. Wąż ponownie uniósł ohydny łeb, ale Harry
wiedział, że zbliża się ktoś gorszy od węża, że być może jest już przed domem... poczuł, że za
chwilę ból rozerwie mu czaszkę...
Wąż zaatakował, gdy Harry skoczył w stronę okna, ciągnąc ze sobą Hermionę.
Krzyknęła: „Confringo!" i zaklęcie przeleciało przez pokój, roztrzaskując lustro w drzwiach
szafy i odbijając się ku nim rykoszetem; Harry poczuł smagnięcie żaru na wierzchu dłoni.
Odłamek szkła rozciął mu policzek, gdy pociągnął Hermionę do roztrzaskanej toaletki, a
potem rzucił się razem z nią przez rozbite okno w nicość... jej krzyk rozdarł ciemność nocy,
gdy obrócili się w powietrzu...
Wówczas poczuł, że blizna na czole pęka mu z bólu, i że jest Voldemortem, biegnie przez
cuchnącą sypialnię, ściska długimi, białymi palcami krawędź okna i widzi łysego mężczyznę i
drobną kobietę znikających w ciemności, i wydaje z siebie ryk wściekłości, a ów ryk miesza
się z krzykiem dziewczyny i toczy się echem przez ciemne ogrody, zagłuszając dźwięk
dzwonów ogłaszających Boże Narodzenie...
I jego krzyk był krzykiem Harry’ego, jego ból bólem Harry’ego... bo wydarzyło się to
właśnie tutaj, tu, gdzie wydarzyło się już wcześniej... tutaj, w pobliżu domu, gdzie był już tak
blisko poznania, jak to jest, kiedy się umiera... umiera... Ból jest tak straszny... wyrwany z
ciała... ale jeśli nie ma już ciała, to dlaczego głowa wciąż pęka mu z bólu... jeśli już umarł, to
dlaczego ten ból jest wciąż nie do zniesienia... czyżby ból nie ustawał po śmierci... czyżby
wszystko się nie kończyło...
Wietrzna i deszczowa noc, dwoje dzieci przebranych za dynie toczy się przez placyk, w
oknach wystaw sklepowych wiszą papierowe pająki, te wszystkie żałosne, tandetne symbole
świata, w który mugole nie wierzą... a on idzie, wie, dokąd zmierza, przenika go poczucie
słuszności tego, co zamierza zrobić, czuje w sobie potężną moc, jak zwykle przy takich
okazjach... nie gniew, nie... ten jest słabością zwykłych śmiertelników, nie takich mocarzy jak
on... ale poczucie triumfu... przecież czekał na tę chwilę, tyle nadziei z nią wiązał...
- Fajny kostium, proszę pana!

Uśmiech gaśnie na twarzy chłopca, gdy zbliża się na tyle, by zajrzeć pod kaptur peleryny,
strach obleka jego pomalowaną buzię, odwraca się i ucieka... Falce zaciskają się na różdżce
pod peleryną. .. jeden ruch i to dziecko już nigdy nie wróci do swojej matki... ale nie, to teraz
niepotrzebne, całkiem niepotrzebne...
Więc idzie dalej, teraz już inną, ciemniejszą ulicą, widzi wreszcie cel swojej wędrówki,
Zaklęcie Fideliusa już przełamane, choć oni jeszcze o tym nie wiedzą... a on porusza się ciszej
od szelestu liści opadających na chodnik, kiedy dochodzi do ciemnego żywopłotu i patrzy
ponad nim na ten dom...
Nie zaciągnęli zasłon w oknach, widzi ich całkiem wyraźnie w ich małym saloniku,
wysoki, czarnowłosy mężczyzna w okularach wyczarowuje z różdżki obłoczki kolorowego
dymu ku uciesze małego, czarnowłosego berbecia w niebieskim śpioszku. Dzieciak śmieje się
i próbuje złapać dym, chwycić go w maleńką piąstkę...
Otwierają się drzwi i wchodzi matka, mówiąc coś, czego on nie może dosłyszeć, długie,
kasztanowe włosy opadają jej na twarz. Teraz ojciec podnosi syna i podaje go matce.
Odrzuca różdżkę na kanapę, przeciąga się, ziewa...
Furtka skrzypi cicho, ale James Potter tego nie słyszy. Biała ręka wyciąga różdżkę spod
peleryny i celuje nią w drzwi domu, które stają przed nim otworem.
Przekracza próg domu, gdy James wbiega do holu. To takie łatwe, zbyt łatwe, nie ma
nawet przy sobie różdżki...
- Lily, bierz Harry’ego i uciekaj! To on! Idź! Uciekaj! Ja go zatrzymam...
Chce go zatrzymać, nie mając różdżki w ręku!... Wybucha śmiechem i rzuca zaklęcie...
- Avada Kedavra!
Zielone światło wypełnia mały przedpokój, oświetla wózek dziecięcy popchnięty na
ścianę, poręcze schodów lśnią jak pochodnie, James Potter pada jak marionetka, której
sznurki ktoś poprzecinał...
Słyszy jej krzyk dochodzący z góry, tak, jest w pułapce, ale jeśli będzie rozsądna, nie ma
się czego bać... Wspina się po schodach, czuje lekkie rozbawienie, gdy słyszy, jak Lily próbuje
się zabarykadować w sypialni... a więc i ona nie ma przy sobie różdżki... ależ to głupcy... jacy
są naiwni, sądząc, że ich bezpieczeństwo zależy od przyjaciół, że można choć na chwilę
odrzucić różdżki...
Otwiera drzwi, jednym machnięciem różdżki odrzuca na bok krzesło i jakieś pudła,
pospiesznie zwalone przy drzwiach... Ona stoi tam, z dzieckiem w ramionach. Na jego widok
wrzuca dziecko do stojącego za nią łóżeczka i rozkłada szeroko ramiona, jakby to mogło
pomóc, jakby zasłaniając dziecko, miała nadzieję, że to ona zostanie wybrana zamiast niego...

- Nie Harry, błagam, tylko nie Harry!
- Odsuń się, głupia... odsuń się, i to już...
- Nie Harry, błagam, weź mnie, zabij mnie zamiast niego...
- To ostatnie ostrzeżenie...
- Nie Harry! Błagam... zlituj się... zlituj... Nie Harry! Nie Harry! Błagam... zrobię
wszystko...
- Odsuń się... odsuń się, dziewczyno...
Mógłby łatwo odsunąć ją na bok siłą... ale nie, rozsądniej będzie wykończyć ich
wszystkich, całą rodzinę...
Rozbłyska zielone światło, kobieta pada na podłogę jak jej mąż. Dziecko ani razu nie
zapłakało... Stoi w łóżeczku, trzymając się sztachetek, i patrzy na niego z wyraźnym
zainteresowaniem, może myśli, że pod tym kapturem ukrywa się jego ojciec, może wyczekuje
na nowe obłoczki dymu albo bajecznie kolorowe iskierki, na to, że jego mama za chwilę
poderwie się z podłogi, wybuchając śmiechem. ..
Bardzo powoli i dokładnie kieruje koniec różdżki prosto w twarz dziecka, chce to
zobaczyć, chce być świadkiem zniszczenia tego jedynego, niewytłumaczalnego zagrożenia,
jakim jest to dziecko. A ono zaczyna płakać, już zobaczyło, że to nie James. Nie lubi płaczu
dziecka, nigdy nie znosił tych wstrętnych maluchów popiskujących w sierocińcu...
- Avada Kedavra!
I nagle czuje, że się rozpada, osuwa w nicość, że jest tylko samym bólem i przerażeniem,
wie tylko, że musi się gdzieś ukryć, nie tutaj, w ruinach tego domu, gdzie uwięzione jest to
dziecko, słyszy jego krzyk... nie tutaj, gdzieś daleko... daleko stąd...
- Nie - jęknął.
Wąż szeleści po brudnej, zaśmieconej podłodze... zabił chłopca, ale przecież to on jest
tym chłopcem...
- Nie...
A teraz stoi w roztrzaskanym oknie domu Bathildy, pogrążony we wspomnieniu swojej
największej straty, a u jego stóp wielki wąż sunie po szczątkach porcelany i szkła... Spogląda
w dół i widzi coś... coś niewiarygodnego...
- Nie!
- Harry, już w porządku, nic ci się nie stało!
Pochyla się i podnosi ramkę z rozbitym szkłem. Fotografia wciąż w niej tkwi, fotografia
nieznanego złodzieja, złodzieja, którego szukał...
- Nie... ja ją upuściłem... upuściłem ją...

- Harry, już po wszystkim, obudź się, obudź!
Jest Harrym... Harrym, nie Voldemortem... a to coś, co tak szeleści, to nie wąż...
Otworzył oczy.
- Harry - wyszeptała Hermiona. - Czujesz się już... już dobrze?
- Tak - skłamał.
Leżał w namiocie, na jednej z dolnych pryczy, pod stosem kocy. Po nieruchomym,
zimnym, matowym świetle za płótnem namiotu poznał, że już prawie świta. Był mokry od
potu, wilgotne były też prześcieradła i koce.
- Więc uciekliśmy.
- Tak. Musiałam użyć Zaklęcia Swobodnego Zwisu, żeby przenieść cię na pryczę, nie
mogłam cię podźwignąć. Byłeś... no, byłeś zupełnie...
Pod jej brązowymi oczami dostrzegł fioletowe cienie, a potem zobaczył, że trzyma w
ręku małą gąbkę: musiała mu nią ocierać twarz.
- Byłeś chory - dokończyła. - Bardzo chory.
- Jak dawno stamtąd uciekliśmy?
- Kilka godzin temu. Jest już prawie rano.
- I byłem... straciłem świadomość?
- Niezupełnie - powiedziała z zażenowaniem Hermiona. - Krzyczałeś i jęczałeś, i...
wygadywałeś takie... rzeczy - dodała i teraz on poczuł się zażenowany.
Co robił? Wywrzaskiwał zaklęcia jak Voldemort czy płakał jak to niemowlę w łóżeczku?
- Nie mogłam zdjąć z ciebie horkruksa - powiedziała Hermiona i wyczuł, że chciała
zmienić temat. - Przywarł do twojej piersi. Masz tam ślad, wybacz, ale musiałam użyć
zaklęcia odcinającego, żeby go oderwać. I ukąsił cię ten wąż, ale oczyściłam ranę i
posmarowałam dyptamem...
Ściągnął z siebie mokrą koszulkę i spojrzał na swoją pierś. W okolicach serca widniał
szkarłatny owal wypalony przez medalion. Zobaczył też zaschnięte czarne kropki na
przedramieniu.
- Gdzie jest horkruks?
- W mojej torebce. Myślę, że na razie nie powinniśmy go nosić na szyi.
Opadł na poduszki i spojrzał w jej ściągniętą, szarą twarz.
- Nie powinniśmy odwiedzać Doliny Godryka. To moja wina, to wszystko moja wina.
Hermiono, wybacz mi.
- To nie twoja wina. Ja też tego chciałam. Ja naprawdę myślałam, że Dumbledore
zostawił tam dla ciebie ten miecz.

- No niby tak... źle myśleliśmy, prawda?
- Co się stało, Harry? Co się wydarzyło, kiedy poszedłeś za nią na górę? Ten wąż gdzieś
tam się ukrywał? Wylazł skądś, zabił ją i zaatakował ciebie?
- Nie. To ona była tym wężem... albo wąż był nią... od samego początku.
- Co?!
Zamknął oczy. Wciąż jeszcze czuł na sobie ohydny odór domu Bathildy; wszystko znowu
stanęło mu przed oczami.
- Bathilda musiała być martwa już od pewnego czasu... Ten wąż był... był w niej. SamaWiesz-Kto musiał go ściągnąć do Doliny Godryka, żeby czekał na mnie. Miałaś rację.
Wiedział, że tam wrócę.
- Wąż był wewnątrz niej?
Znowu otworzył oczy. Hermiona wyglądała, jakby powstrzymywała się od wymiotów.
- Lupin powiedział, że możemy spotkać się z czarami, o których nigdy nie mieliśmy
pojęcia. Nie chciała mówić przy tobie, bo to była mowa wężów, a ja nie zdawałem sobie z
tego sprawy, choć, oczywiście, rozumiałem ją. Kiedy tylko znaleźliśmy się w tej sypialni, wąż
wysiał wiadomość Sama-Wiesz-Komu, usłyszałem to w głowie, poczułem, jak się podniecił,
powiedział wężowi, żeby mnie przytrzymał... a potem...
Przypomniał sobie węża wyłaniającego się z karku Bathildy. Hermiona nie musiała
poznać szczegółów.
- ...potem się zmieniła, przemieniła się w węża... i zaatakowała mnie.
Zerknął na czarne kropki na swoim przedramieniu.
- Nie miał mnie zabić, tylko obezwładnić i przytrzymać do czasu, gdy pojawi się SamaWiesz-Kto.
Och, gdyby udało mu się uśmiercić węża... warto by było przez to wszystko przejść...
Ogarnęła go rozpacz. Usiadł i odrzucił koce.
- Harry, nie, musisz odpocząć!
- To ty musisz się przespać. Bez obrazy, ale wyglądasz okropnie. A ja czuję się już
świetnie. Stanę na warcie. Gdzie jest moja różdżka?
Nie odpowiedziała, tylko patrzyła na niego, zaciskając wargi.
- Hermiono, gdzie jest moja różdżka? Przygryzała wargi, w jej oczach błysnęły łzy.
- Harry...
- Gdzie jest moja różdżka?
Sięgnęła obok łóżka i podała mu ją.

Różdżka z ostrokrzewu, z rdzeniem z pióra feniksa, była przełamana na pół. Tylko jedno
słabe włókienko pióra feniksa utrzymywało obie połówki razem. Drewno było całkowicie
rozszczepione. Wziął ją obiema rękami, jakby była żywą istotą, która odniosła ciężką ranę.
Nie był w stanie się skupić, czuł tylko rozpacz i strach. Potem wyciągnął różdżkę w stronę
Hermiony.
- Napraw ją. Proszę.
- Harry, nie sądzę... jeśli jest tak złamana...
- Proszę cię, Hermiono, spróbuj!
- R-reparo.
Zwisająca połówka różdżki poderwała się i połączyła z drugą połówką. Harry uniósł
różdżkę.
- Lumos!
Z końca różdżki wytrysnęły iskry, które natychmiast zgasły. Harry wycelował różdżką w
Hermionę.
- Expelliarmus!
Różdżka Hermiony drgnęła, ale nie wyleciała jej z ręki. Te dwie próby rzucenia zaklęcia
jakby wyczerpały magiczne właściwości różdżki Harry’ego: ponownie przełamała się na dwie
części. Wpatrywał się w nią przerażony, nie mogąc uwierzyć w to, co widział... Ta różdżka
tyle przetrzymała...
- Harry - szepnęła Hermiona tak cicho, że ledwo ją dosłyszał. - Tak mi przykro,
naprawdę, tak strasznie mi przykro. Chyba ja to zrobiłam. Kiedy stamtąd uciekaliśmy i ten
wąż nas ścigał, rzuciłam zaklęcie niszczące... i ono się odbiło... i zaczęło się tłuc po pokoju... i
musiało... musiało trafić...
- To był wypadek - powiedział Harry bezbarwnym głosem. Czuł w sobie pustkę, był
kompletnie oszołomiony. - Znajdziemy... znajdziemy jakiś sposób, żeby ją naprawić.
- Harry, to się chyba nie uda - powiedziała Hermiona, a łzy ciekły jej po policzkach. Pamiętasz... pamiętasz Rona? Jak złamał swoją różdżkę, kiedy rozbił się ten samochód? Już
nigdy nie odzyskała mocy, musiał dostać nową.
Harry pomyślał o Ollivanderze, porwanym i więzionym gdzieś przez Voldemorta, o
Gregorowiczu, który był już martwy. W jaki sposób miałby zdobyć nową różdżkę?
- No cóż - powiedział, siląc się na rzeczowy ton - na razie będę musiał pożyczyć twoją.
Na czas, kiedy będę czuwał.
Hermiona ze łzami w oczach wręczyła mu różdżkę. Zostawił ją siedzącą przy łóżku.
Pragnął tylko jednego: odejść od niej..

ROZDZIAŁ

OSIEMNASTY

Życie i kłamstwa Albusa Dumbledore’a
Słońce powoli wschodziło: zobaczył nad sobą przestwór czystego, bezbarwnego nieba,
obojętnego wobec niego i jego niedoli. Usiadł przed wejściem do namiotu i odetchnął
głęboko rześkim powietrzem. Żył, znowu przeżył, wciąż mógł patrzeć na to słońce
wschodzące nad roziskrzonym, zaśnieżonym wzgórzem, wydawałoby się więc, że powinien
cieszyć się tym darem jak najdrogocenniejszym skarbem, a jednak nie potrafił tego docenić.
Przeszkadzał mu w tym ostry cierń, tak boleśnie raniący wszystkie zmysły: rozpacz po utracie
różdżki. Patrzył niewidzącymi oczami na pokrytą kożuchem śniegu dolinę, ledwo słysząc
odgłos dalekich dzwonów kościelnych dobiegający tu poprzez rozmigotaną ciszę.
Bezwiednie wpił paznokcie w ramiona, jakby próbował pokonać fizyczny ból. Tyle już
razy odnosił rany, kiedyś stracił wszystkie kości prawej ręki, a nawet już ta wędrówka
pozostawiła mu nowe blizny - na piersi i na przedramieniu - prócz tych, które miał od dawna na czole i na wierzchu dłoni - ale jeszcze nigdy, aż do tej chwili, nie czuł się tak słaby, tak
bezbronny i nagi, jakby wydarto z niego najlepszą cząstkę jego magicznej mocy. Wiedział
dobrze, co by na to powiedziała Hermiona: moc różdżki to moc czarodzieja, który nią włada.
Myliłaby się, bo jego przypadek jest zupełnie inny. Ona nigdy nie poczuła, jak różdżka sama
obraca się w ręku niby igła kompasu i strzela złotym grotem we wroga. Utracił ochronę
bliźniaczych rdzeni i dopiero teraz, kiedy już to się stało bezpowrotnie, zdał sobie sprawę, jak
bardzo na nią liczył.
Wyciągnął z kieszeni dwa kawałki przełamanej różdżki i, starając się na nie nie patrzyć,
wcisnął je do woreczka, który dostał od Hagrida. Woreczek był teraz tak wypełniony
bezużytecznymi przedmiotami, że już nic więcej by się w nim nie zmieściło. Dotknął starego
znicza przez skórę wsiąkiewki i przez chwilę poczuł pokusę, by wyjąć go i cisnąć gdzieś
daleko w śnieg. Milczący, obojętny, bezużyteczny przedmiot - tak jak wszystko, co
pozostawił po sobie Dumbledore...

I wściekłość na Dumbledore’a eksplodowała w nim jak lawa, wypalając go w środku,
niszcząc wszelkie inne uczucia. W skrajnej rozpaczy wmówili sobie, że Dolina Godryka kryje
odpowiedzi na dręczące ich pytania, przekonali się nawzajem, że powinni tam wrócić, że to
wszystko jest częścią jakiejś tajemniczej ścieżki, którą wskazał im Albus Dumbledore... tyle
że nie mieli żadnej mapy, żadnego planu. Dumbledore pozostawił ich samych, by błądzili po
omacku w ciemnościach, by pozbawieni jakiejkolwiek pomocy walczyli z nieznanymi,
trudnymi do wyobrażenia okropnościami. Nic nie zostało wyjaśnione, niczego nie zdobyli,
nie mieli miecza, a teraz Harry nie miał nawet różdżki. I zostawił tam fotografię tego
złodzieja, i teraz Voldemort z łatwością odkryje, kim on jest... ma już wszystkie niezbędne
informacje...
- Harry?
Hermiona patrzyła na niego ze strachem, jakby się obawiała, że rzuci na nią jakieś
zaklęcie jej własną różdżką. Z twarzą, na której błyszczały strumyki łez, kucnęła obok niego,
trzymając drżącymi rękami dwa kubki herbaty, a pod pachą coś większego.
- Dzięki - powiedział, biorąc kubek.
- Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy porozmawiali?
- Nie - odrzekł, bo nie chciał jej zranić.
- Harry, chciałeś wiedzieć, kim jest ten mężczyzna z fotografii. No więc... mam tę
książkę.
Nieśmiało położyła mu na kolanach świeży egzemplarz Życia i kłamstw Albusa
Dumbledore’a.
- Gdzie ty... jak...
- Leżała w salonie Bathildy... wystawała z niej ta notka. Odczytała na głos kilka linijek
skreślonych zamaszystym, jadowicie zielonym pismem:
- Droga Batty, dziękuję ci za pomoc. Przesyłam ci egzemplarz mojej książki, mam
nadzieję, że ci się spodoba. Powiedziałaś to wszystko, nawet jeśli tego nie pamiętasz. Rita.
Myślę, że to przyszło, kiedy prawdziwa Bathilda jeszcze żyła, ale może nie była już w stanie
książki przeczytać?
- Pewnie nie.
Spojrzał na twarz Dumbledore’a i przeszył go dreszcz jakiejś mściwej uciechy: teraz
pozna to wszystko, czego Dumbledore nie uważał za stosowne mu powiedzieć, bez względu
na to, czy by tego chciał czy nie.
- Wciąż jesteś na mnie zły, tak? - zapytała Hermiona.

Spojrzał na nią i ujrzał świeże łzy cieknące jej po policzkach. Zrozumiał, że tę złość miał
wypisaną na twarzy.
- Nie - powiedział cicho. - Nie, Hermiono, wiem, że to był wypadek. Próbowałaś nas
stamtąd wyciągnąć, uratować nam życie... i naprawdę, byłaś niesamowita. Już bym nie żył,
gdyby ciebie tam nie było.
Uśmiechnęła się przez łzy, a on spróbował odwzajemnić ten uśmiech, po czym zajął się
książką. Grzbiet miała sztywny, najwyraźniej nikt jej jeszcze nie otwierał. Zaczął przerzucać
strony, szukając fotografii. Prawie od razu natknął się na tę, na której najbardziej mu zależało:
młody Dumbledore i jego przystojny towarzysz zanoszący się śmiechem z jakiegoś dawno
zapomnianego dowcipu. Spojrzał na podpis u dołu zdjęcia:
Albus Dumbledore, wkrótce po śmierci matki, ze swoim przyjacielem Gellertem
Grindelwaldem
Harry wpatrywał się w ostatnie słowo przez dobre kilkadziesiąt sekund. Grindelwald. Ze
swoim przyjacielem Grindelwaldem. Zerknął na Hermionę, która wciąż patrzyła na to
nazwisko, jakby nie mogła uwierzyć własnym oczom. Powoli podniosła głowę.
- Grindelwald?
Ignorując resztę zdjęć, Harry przebiegał wzrokiem najbliższe strony, szukając tego
nazwiska w tekście. Wkrótce je znalazł i zaczął czytać chciwie, ale nic z tego nie zrozumiał,
więc sięgnął wstecz i w końcu dotarł do początku rozdziału zatytułowanego: „Większe
dobro". Czytali razem:
Tuż przed swoimi osiemnastymi urodzinami Dumbledore opuścił Hogwart w
glorii sławy: prefekt naczelny, zdobywca Nagrody Barnabusa Finkleya za wybitne
osiągnięcia w rzucaniu zaklęć, reprezentant brytyjskiej młodzieży w Wizengamocie,
zdobywca złotego medalu za rewelacyjne wystąpienie podczas Międzynarodowej
Konferencji Alchemików w Kairze. Po ukończeniu szkoły zamierzał wyruszyć na
wielką wyprawę po świecie razem z Elfiasem „Psichuchem" Doge’em, swoim
przygłupim, ale wiernym pomagierem z Hogwartu.
Obaj młodzieńcy zatrzymali się w Dziurawym Kotle w Londynie, przygotowując
się do wyruszenia następnego ranka w podróż do Grecji, kiedy sowa przyniosła im
wiadomość o śmierci matki Dumbledore’a. „Psichuch" Doge, który odmówił mi
udzielenia wywiadu, przedstawił opinii publicznej swoją własną, sentymentalną

wersję tego, co się później wydarzyło. Według niego śmierć Kendry była
dramatycznym ciosem dla Dumbledore’a, który postanowił zrezygnować z wyprawy
w akcie szlachetnej ofiary złożonej ze swych młodzieńczych pragnień.
I rzeczywiście, Dumbledore natychmiast wrócił do Doliny Godryka, rzekomo, by
„zaopiekować się" młodszym bratem i siostrą. Ale czy naprawdę się nimi
zaopiekował?
„Ten Aberforth miał nie po kolei w głowie", mówi Enid Smeek, którego rodzina
mieszkała wówczas w okolicach Doliny Godryka. „Zupełnie mu odbiło. Ja
rozumiem, stracił matkę i ojca, można mu było współczuć, tylko dlaczego wciąż
rzucał we mnie kozim łajnem? A Albus nie bardzo się nim przejmował, jakoś nigdy
ich razem nie widziałem".
Więc co robił Albus, skoro nie zajmował się swoim krnąbrnym bratem? Nasuwa
się tylko jedna odpowiedź: przede wszystkim dbał, by jego siostry nikt nie zobaczył, i
nadal trzymał ją pod kluczem. Bo chociaż umarła jej matka, jej pierwszy stróż
więzienny, w żałosnej sytuacji Ariany Dumbledore nic się nie zmieniło. Fakt jej
istnienia znany był wyłącznie tym nielicznym zaufanym przyjaciołom domu, którzy
podobnie jak „Psichuch" Doge uwierzyli w bajeczkę o jej „złym zdrowiu".
Jednym z takich przyjaciół rodziny była Bathilda Bagshot, wybitna znawczyni
historii magii, która od wielu lat mieszkała w Dolinie Godryka. Kendra, rzecz jasna,
nie wpuściła jej do domu, kiedy Bathilda odwiedziła ją, by zgodnie ze zwyczajem
powitać nową rodzinę. Jednak kilka lat później autorka Dziejów magii wysłała sowę
do Albusa Dumbledore’a, będąc pod wrażeniem jego artykułu na temat
transformacji między gatunkowej, zamieszczonego w „ Transmutacji współczesnej".
Ten pierwszy kontakt zaowocował znajomością z całą rodziną Dumbledore’ów. Tuż
przed śmiercią Kendry Bathilda była jedyną osobą w całej Dolinie Godryka, z którą
matka Dumbledore’a utrzymywała stosunki.
Z biegiem łat zanikła jednak wyjątkowa bystrość umysłu, jaką Bathilda
przejawiała wcześniej. „Ogień się tli, ale kociołek jest pusty ", jak to ujął w
rozmowie ze mną Ivor Dillonsby albo jak nieco bardziej przyziemnie wyraził się Enid
Smeek: ,Jej mózg to kupka wiewiórki". Posługując się wypróbowanymi technikami
reporterskimi, udało mi się jednak wyciągnąć z niej dość twardych faktów, by
odtworzyć całą tę skandaliczną historię.
Jak cała reszta świata czarodziejów, Bathilda przypisuje przedwczesną śmierć
Kendry skutkowi „odbitego zaklęcia", którą to wersję powtarzali w późniejszych

latach Albus i Aberforth. Bathilda powtarza też jak papuga ustaloną przez rodzinę
opinię o Arianie, nazywając ją „kruchą" i „delikatną" dziewczyną. A jednak
wynagrodziła mi trud, jaki sobie zadałam, by zdobyć i podać jej veritaserum, bo
tylko ona zna całą prawdę o tak dobrze strzeżonej tajemnicy z życia Albusa
Dumbledore’a. Ujawniona teraz po raz pierwszy, podaje w wątpliwość wszystko, co
dotąd tak urzekało jego wielbicieli: jego rzekomą nienawiść do czarnej magii, jego
sprzeciw wobec prześladowania mugoli, a nawet jego oddanie rodzinie.
Tego samego lata, w którym Dumbledore powrócił do Doliny Godryka, już jako
sierota i głowa rodziny, Bathilda Bagshot zgodziła się przyjąć w domu wnuka
swojego brata, Gellerta Grindelwalda.
Nazwisko Grindelwalda cieszy się zasłużoną, choć nie najlepszą sławą: jest
drugi na liście Najbardziej Niebezpiecznych Czarnoksiężników Wszech Czasów, po
odebraniu mu pokolenie później zaszczytnego pierwszego miejsca przez SamiWiecie-Kogo. Grindelwaldowi nigdy się jednak nie udało rozszerzyć swojej kampanii
terroru na Wielką Brytanię, więc szczegóły jego dojścia do władzy nie są w naszym
kraju znane.
Grindelwald, wychowanek Durmstrangu, szkoły już wówczas znanej ze swojej
pożałowania godnej tolerancji wobec czarnej magii, był równie uzdolniony jak
Dumbledore. Zamiast jednak spożytkować owe zdolności, zdobywając szkolne
nagrody i wyróżnienia, Gellert Grindelwald poświęcił się innym celom. Kiedy
skończył szesnaście lat, nawet w Durmstrangu uznano, że nie można dłużej
tolerować jego wynaturzonych eksperymentów czarnomagicznych, i wyrzucono go ze
szkoły.
Co robił później? Dotąd było tylko wiadomo, że „przez parę miesięcy
podróżował za granicą". Teraz można już ujawnić, że Grindelwald odwiedził swoją
cioteczną babkę w Dolinie Godryka, i tam, choć dla wielu może to być szokujące,
nawiązał bliską przyjaźń z Albusem Dumbledore ‘em.
„Bez względu na to, kim stał się później, dla mnie był czarującym chłopcem",
plecie Bathilda. „To zupełnie naturalne, że przedstawiłam go biednemu Albusowi,
któremu tak brakowało towarzystwa młodzieńców w jego wieku. Od razu się
polubili".
To akurat nie budzi żadnej wątpliwości. Bathilda pokazuje mi list, który Albus
Dumbledore wysiał Gellertowi Grindelwaldowi w środku nocy.

„Tak, nawet kiedy już spędzili razem cały dzień na dyskusjach - obaj byli tacy
zdolni, tak się w nich gotowało jak w kociołku na ogniu - słyszałam czasami sowę
stukającą dziobem do okna sypialni Gellerta i przynoszącą mu list od Albusa! Jakiś
pomysł wpadł mu do głowy i musiał natychmiast powiadomić o tym Gellerta!"
A były to rzeczywiście pomysły godne uwagi. Wielbiciele Albusa Dumbledore’a
będą na pewno wstrząśnięci, kiedy przeczytają myśli swojego siedemnastoletniego
idola, ujawnione najlepszemu przyjacielowi (fotokopię oryginału można znaleźć na
s. 463):
Gellercie,
Tak, myślę, że twój pogląd, zgodnie z którym na dominację
czarodziejów należy się zgodzić DLA DOBRA MUGOLI, jest chyba
problemem kluczowym. Tak, dano nam niezwykłą moc i, tak, ta moc daje
nam prawo do panowania, ale i obowiązek wzięcia odpowiedzialności za
tych, nad którymi panujemy. Musimy to bardzo mocno podkreślać, to będzie
kamień węgielny, na którym będziemy budowali przyszłość. Na pewno
spotkamy się ze sprzeciwem, i to właśnie musi być podstawą naszych
kontrargumentów. Chcemy przejąć kontrolę DLA WIĘKSZEGO DOBRA.
Wynika z tego, że kiedy napotkamy opór, musimy użyć tylko tyle siły, ile
będzie niezbędne, i ani trochę więcej. (To był twój błąd w Durmstrangu! Ale
nie wypominam ci tego, bo gdyby cię nie wyrzucono ze szkoły, nigdy byśmy
się nie spotkali).
Albus
Choć ten list może zadziwić i zaniepokoić wielu jego wielbicieli, stanowi jednak
dowód, że Albus Dumbledore marzył kiedyś o obaleniu Zasad Tajności i
zaprowadzeniu panowania czarodziejów nad mugolami. Cóż za cios dla tych, którzy
zawsze przedstawiali Dumbledore’a jako największego orędownika mugolaków! Jak
puste wydają się teraz te wszystkie mowy o obronie praw mugoli w świetle tego tak
obciążającego nowego świadectwa! Jak nikczemną postacią jawi się teraz
Dumbledore, pochłonięty spiskowaniem w celu przejęcia władzy w czasie, kiedy
powinien opłakiwać swoją matkę i zadbać o młodszą siostrę!
Oczywiście ci, którzy pragną za wszelką cenę utrzymać go na zrujnowanym
piedestale, będą trąbić, że jednak nie wcielił swoich planów w życie, że musiał

doznać jakiejś dogłębnej przemiany serca, że powrócił mu rozsądek. Prawda wydaje
się jednak jeszcze bardziej szokująca.
Zaledwie dwa miesiące po nawiązaniu przyjaźni Dumbledore i Grindelwald
rozstali się i już nigdy nie szukali swojego towarzystwa aż do czasu ich legendarnego
pojedynku (więcej na ten temat zob. rozdział 22). Co spowodowało to raptowne
zerwanie przyjaźni? Czy Dumbledore rzeczywiście odzyskał rozsądek? Czyżby
powiedział Grindelwaldowi, że nie chce już więcej uczestniczyć w realizacji jego
planów? Niestety nie.
„To chyba przez śmierć tej biednej Ariany", mówi Bathilda. „To był straszny
wstrząs. Gellert był u nich, kiedy to się stało, wrócił do mnie roztrzęsiony i
powiedział, że następnego dnia zamierza wrócić do domu. Był bardzo przygnębiony.
Zorganizowałam więc świstoklik i więcej już go nie widziałam. Albus nie mógł się
pozbierać po śmierci Ariany. To było dla nich takie straszne, dla niego i dla
Aberfortha. Stracili wszystkich, mieli już tylko siebie. Nic dziwnego, że trochę ich
poniosło. Aberforth oskarżał Albusa, to chyba zrozumiałe, ludzie często tak robią w
takich dramatycznych sytuacjach. Ale Aberforth zawsze gadał trochę od rzeczy,
biedaczysko. W każdym razie złamanie Albusowi nosa podczas pogrzebu to już była
przesada. Kendra by się załamała, gdyby widziała, jak jej synowie walczą ze sobą
nad ciałem siostry. Szkoda, że Gellert nie mógł zostać na pogrzebie... to by było dla
Albusa wielką pociechą..."
Ta okropna awantura nad trumną, o której wiedzieli tylko nieliczni uczestnicy
pogrzebu Ariany, stawia przed nami kilka pytań. Dlaczego właściwie Aberforth
Dumbledore obarczył swojego brata winą za śmierć siostry ? Czyżby to był, jak
przekonuje „Batty", tylko niekontrolowany wybuch żalu? A może jest jednak jakaś
bardziej konkretna przyczyna tego napadu wściekłości? Grindelwald, wyrzucony ze
szkoły za bardzo groźne napaści na kolegów, które o mały włos nie skończyłyby się
ich śmiercią, uciekł z kraju zaledwie kilkanaście godzin po śmierci Ariany, i Albus
(ze wstydu, a może ze strachu?) więcej już się z nim nie zobaczył, dopóki go do tego
nie zmusiły błagania całego świata czarodziejów.
Ani Dumbledore, ani Grindelwald nigdy później nie wspominali o tej
krótkotrwałej przyjaźni z młodzieńczych łat. Nie ulega jednak wątpliwości, że
Dumbledore dopiero po pięciu latach zamieszania, śmiertelnych ofiar i tajemniczych
zniknięć zdecydował się na zaatakowanie Grindelwalda. Czyżby powodem tej zwłoki
był drzemiący w nim jeszcze sentyment do tego człowieka albo lęk przed

ujawnieniem się jako jego najlepszy przyjaciel? Czy dlatego tak długo się wahał?
Czy kiedy w końcu zgodził się ukrócić ponurą władzę Grindelwalda, uczynił to
niechętnie, świadom, że przyjdzie mu rozprawić się z człowiekiem, którego przyjaźń
tak cenił?
I jak właściwie umarła Ariana Dumbledore? Może była mimowolną ofiarą
jakiegoś czarnomagicznego rytuału? Może natknęła się na coś, o czym nie powinna
była wiedzieć, gdy ci dwaj młodzieńcy zajęci byli ćwiczeniem mocy w celu przyszłego
zapanowania nad światem? Może Ariana była pierwszą osobą, która umarła „dla
większego dobra"?
Na tym rozdział się kończył i Harry podniósł głowę. Hermiona doszła do końca strony
przed nim. Wyciągnęła mu książkę z rąk. Wyglądała na nieco przestraszoną jego miną i
zamykając książkę, nie patrzyła na nią, jakby ukrywała coś nieprzyzwoitego.
- Harry...
Potrząsnął głową. Coś w nim pękło, tak jak wówczas, gdy odszedł Ron. Zaufał
Dumbledore’owi, uwierzył, że jest wcieleniem dobra i mądrości. A teraz wszystko legło w
gruzach - co jeszcze mógłby stracić? Ron, Dumbledore, różdżka z piórem feniksa...
- Harry... - Hermiona jakby czytała w jego myślach. - Posłuchaj, pewnie to niewiele
pomoże przy czytaniu tego wrednego tekstu...
- ...można tak powiedzieć...
- ...ale nie zapominaj, że to napisała Rita Skeeter.
- Przeczytałaś list do Grindelwalda, tak?
- Tak, przeczytałam. - Zawahała się, obejmując dłońmi kubek z herbatą. - Zgadzam się, to
jest najgorsze. Wiem, że Bathilda uważała, że to tylko takie gadanie, ale „Dla większego
dobra" stało się hasłem Grindelwalda, usprawiedliwieniem tych wszystkich okropności, które
później popełnił. I... i z tego wynika, że to Dumbledore podsunął mu tę ideę. Mówią, że hasło
„Dla większego dobra" było nawet wypisane nad wejściem do Nurmengardu.
- Co to takiego?
- To więzienie, które Grindelwald zbudował dla swoich przeciwników. Sam w nim
skończył, kiedy dopadł go Dumbledore. W każdym razie... tak, to jest straszne... jak się
pomyśli, że idee Dumbledore’a pomogły Grindelwaldowi zdobyć władzę... ale z drugiej
strony nawet Rita nie może zaprzeczyć, że oni się znali zaledwie przez parę miesięcy jednego
lata, kiedy obaj byli naprawdę młodzi, i...

- Przewidywałem, że to powiesz. - Nie chciał wylewać na nią swojej złości, ale trudno
mu było zapanować nad głosem. - Myślałem, że powiesz: „Byli bardzo młodzi". Byli w tym
samym wieku, co my teraz. A co my robimy? Narażamy życie, walcząc z Ciemną Stroną. A
co on robił? Naradzał się ze swoim nowym najlepszym przyjacielem, jak zdobyć władzę nad
mugolami.
Czuł, że za chwilę puszczą mu nerwy, więc wstał i zaczął chodzić tam i z powrotem,
próbując się uspokoić.
- Harry, ja nie staram się bronić tego, co napisał Dumbledore. Tych wszystkich bzdur typu
„prawo do panowania", „magia to potęga" i tak dalej. Ale, Harry, jemu właśnie umarła matka,
siedział samotny w tym domu i...
- Samotny? Wcale nie był samotny! Miał brata i siostrę, tę charłaczkę, którą trzymał pod
kluczem...
- Nie wierzę - powiedziała Hermiona i też wstała. - Nie wiem, co jej dolegało, ale na
pewno nie była charłaczką. Dumbledore, którego znaliśmy, nigdy, przenigdy by nie
pozwolił...
- Znaliśmy? Nam się tylko zdawało, że go znamy. Tak, ten „nasz" Dumbledore na pewno
by nie chciał zapanować siłą nad światem mugoli! - krzyknął, a jego głos odbił się echem od
wzgórza i kilka kosów poderwało się z drzew, krążąc ze skrzekiem na tle perłowego nieba.
- On się zmienił, Harry, zmienił się! To przecież takie proste! Może wierzył w te brednie,
kiedy miał siedemnaście lat, ale przecież całą resztę życia poświęcił walce z czarną magią! To
on powstrzymał Grindelwalda, to on zawsze głosował za ochroną mugoli i prawami
mugolaków, to on od samego początku walczył z Sam-Wiesz-Kim, on wreszcie poniósł
śmierć, próbując położyć kres jego potędze!
Książka Rity Skeeter leżała pomiędzy nimi na ziemi i z okładki uśmiechała się do nich
smętnie twarz Albusa Dumbledore’a.
- Harry, wybacz, ale sądzę, że prawdziwym powodem twojej wściekłości jest to, że
Dumbledore nigdy ci niczego o sobie nie powiedział.
- Może tak jest! - ryknął Harry i ukrył głowę w rękach, nie wiedząc, czy próbuje w ten
sposób stłumić w sobie wściekłość, czy ochronić się przed goryczą swojego rozczarowania. Bo czego ode mnie żądał? Narażaj życie, Harry! Jeszcze raz! I jeszcze raz! I nie oczekuj, że
wszystko ci wyjaśnię, ufaj mi ślepo, ufaj, że wiem, co robię, ufaj mi, nawet jeśli ja tobie nie
ufam! Nigdy mi nie powiedział całej prawdy! Nigdy!
Głos mu się załamał. Stali oboje w tej bieli i pustce, milcząc i patrząc na siebie, a Harry
nagle poczuł, jak niewiele znaczą, ot, dwa małe robaczki pod bezkresem nieba.

- On cię kochał - szepnęła Hermiona. - Wiem, że cię kochał.
Harry opuścił ręce.
- Nie wiem, kogo on kochał, Hermiono, ale na pewno nie mnie. To nie jest miłość, to
wszystko, w czym i z czym mnie pozostawił. Bardziej się dzielił tym, co naprawdę myślał, z
Gellertem Grindelwaldem niż ze mną.
Podniósł różdżkę Hermiony, którą uprzednio rzucił w śnieg, i usiadł przed wejściem do
namiotu.
- Dzięki za herbatę. Skończę wartę. Wracaj do namiotu i ogrzej się, bo na pewno
przemarzłaś.
Zawahała się, ale zrozumiała, że ma sobie pójść. Wzięła książkę i przechodząc obok
niego, pogładziła go lekko po włosach. Zamknął oczy, nienawidząc samego siebie, bo tak
pragnął, by to, co powiedziała, było prawdą: że Dumbledore’owi naprawdę na nim zależało.

ROZDZIAŁ

DZIEWIĘTNASTY

Srebrna lania
Kiedy o północy Hermiona objęła wartę, rozpadał się śnieg. Harry miał bezładne,
dręczące sny, w których Nagini prześlizgiwała się najpierw przez olbrzymi, popękany
pierścień, potem przez wieniec z bożonarodzeniowego ciemiernika. Budził się co jakiś czas w
panice, przekonany, że ktoś nawołuje go z oddali i że poszumy i pogwizdywanie wiatru
wokół namiotu to czyjeś kroki i głosy.
W końcu wstał i wyszedł do Hermiony, która skulona przed wejściem do namiotu czytała
Dzieje magii w świetle różdżki. Śnieg sypał gęsto i z ulgą przyjęła jego propozycję, by o
świcie spakować się i przenieść gdzie indziej.
- Poszukamy jakiegoś lepszego schronienia - zgodziła się, wzdrygając się z zimna i
wkładając grubą koszulkę na piżamę. - Wciąż mi się wydawało, że słyszę, jak ktoś porusza
się w ciemnościach. Raz czy dwa zdawało mi się nawet, że kogoś zobaczyłam.
Harry przerwał wkładanie swetra i spojrzał na cichy, nieruchomy fałszoskop leżący na
stole.
- Na pewno tylko mi się wydawało - powiedziała Hermiona z niepewną miną. - Kłęby
śniegu w ciemności mogą zmylić oko... ale może powinniśmy się deportować pod pelerynąniewidką... tak na wszelki wypadek.
Pół godziny później zwinęli namiot, Harry założył na szyję łańcuszek z horkruksem,
Hermiona przycisnęła do piersi swoją wyszywaną koralikami torebkę i deportowali się.
Poczuli zwykły napór ciemności, stopy Harry’ego oderwały się od zaśnieżonej ziemi i po
chwili uderzyły twardo w coś, co wydało mu się zamarzniętą ziemią pokrytą liśćmi.
- Gdzie jesteśmy? - zapytał, patrząc na otaczające ich ze wszystkich stron drzewa,
podczas gdy Hermiona wyciągała już z torebki tyczki od namiotu.
- W puszczy. Forest of Dean. Byłam tu kiedyś na wycieczce z rodzicami.
Tutaj też drzewa okryte były kożuchami śniegu i mróz był tęgi, ale przynajmniej byli
osłonięci od wiatru. Większość dnia spędzili w namiocie, kuląc się wokół jasnoniebieskich

płomieni, które wyczarowała Hermiona i które można było zgarnąć do słoja i przenosić.
Harry czuł się tak, jakby odzyskiwał siły po jakiejś krótkiej, ale ciężkiej chorobie, a wrażenie
to pogłębiała troskliwość, którą mu okazywała Hermiona. Po południu znowu się rozpadało,
tak że nawet ich zaciszna polanka pokryła się świeżą warstwą sypkiego śniegu.
Po dwóch nocach skąpego snu Harry miał bardziej niż zwykle wyostrzone zmysły.
Świadomość, że ledwo im się udało uciec z Doliny Godryka, wzmagała poczucie zagrożenia
ze strony Voldemorta. Kiedy zapadła ciemność, przekonał Hermionę, która chciała pierwsza
pełnić wartę, żeby położyła się spać.
Wyniósł sobie przed namiot starą poduszkę i usiadł na niej, ubrany we wszystkie swetry,
jakie miał, ale i tak drżąc z zimna. Robiło się coraz ciemniej i w końcu już nic nie było widać.
Był bliski wyciągnięcia Mapy Huncwotów, żeby przez chwilę popatrzyć na kropkę z
imieniem Ginny, gdy przypomniał sobie, że są przecież ferie bożonarodzeniowe, więc Ginny
na pewno jest w Norze.
W ciemnej puszczy każdy najlżejszy nawet szelest powodował gwałtowne napięcie
nerwów. Wiedział, że musi tu być mnóstwo żywych stworzeń, ale wolałby, żeby nie
buszowały po nocy, tylko siedziały cicho w swoich norach i dziuplach, bo te wszystkie
niewinne trzaski gałązek i szelesty osypującego się śniegu trudno było oddzielić od odgłosów
mogących oznaczać inne, groźne ruchy. Przypomniał sobie szelest peleryny wlokącej się po
zeschłych liściach wiele lat temu i natychmiast zdawało mu się, że coś takiego usłyszał.
Otrząsnął się i usiłował myśleć racjonalnie. Zaklęcia ochronne działały skutecznie już tyle
tygodni, więc dlaczego miałyby nagle utracić swą moc? A jednak nie mógł się pozbyć
uczucia, że tej nocy jest jakoś inaczej niż dotąd.
Kilka razy wzdrygał się i podnosił gwałtownie głowę, czując sztywność karku, bo
przysnął na parę minut, oparty niewygodnie o ścianę namiotu. Otaczająca go aksamitna
ciemność była tak nieprzenikniona, że przywodziła na myśl otchłań między deportacją a
aportacją. Wyciągnął rękę przed siebie, by sprawdzić, czy zobaczy własne palce, gdy to się
stało.
Ujrzał przed sobą srebrne światło, poruszające się między drzewami. Nie towarzyszyły
mu żadne odgłosy, światło zdawało się po prostu sunąć ku niemu przez ciemność.
Zerwał się na równe nogi, głos zamarł mu w gardle. Uniósł różdżkę Hermiony i zmrużył
oczy, bo światło zaczęło go oślepiać, choć wciąż było między drzewami, widział ich czarne
kontury, rysujące się wyraźnie na jaskrawym tle. Było coraz bliżej...
A po chwili źródło światła wysunęło się spoza pnia dębu. Ujrzał srebrnobiałą łanię,
lśniącą blaskiem jak księżyc, kroczącą ku niemu bezszelestnie po sypkim śniegu i nie

zostawiającą na nim śladów. Głowę miała podniesioną, widział jej wielkie oczy pod długimi
rzęsami...
Wpatrywał się w nią jak urzeczony, ogarnięty zdumieniem nie tyle z powodu dziwności
tej zjawy, ile raczej dlatego, że nie odczuwał najmniejszego strachu, że czuł się tak, jakby od
dawna czekał na jej przyjście, a potem zapomniał, aż do tej chwili, że umówili się na
spotkanie. Nie miał już ochoty wzywać Hermiony. Wiedział, mógłby się założyć o swoje
życie, że srebrna łania przyszła do niego, i tylko do niego.
Przez dłuższy czas wpatrywali się w siebie, a potem łania odwróciła się i odeszła.
- Nie - powiedział ochrypłym głosem. - Wróć!
Szła dalej pośród drzew i wkrótce jej jasność została pocięta przez grube czarne pnie.
Zawahał się. Ostrożność szeptała: to może być jakaś sprytna sztuczka, jakaś pułapka. Lecz
instynkt, przenikający go do głębi instynkt, mówił mu, że to nie czarna magia. Ruszył za nią.
Śnieg trzeszczał mu pod nogami, ale łania kroczyła po nim bezszelestnie, bo była samym
światłem. Wiodła go coraz głębiej w puszczę, a on brnął za nią zdyszany, pewny, że kiedy
łania wreszcie się zatrzyma, pozwoli mu do siebie podejść. A wówczas przemówi i powie mu
to, czego tak bardzo chciał się dowiedzieć. Czego musiał się dowiedzieć.
I w końcu się zatrzymała. Ponownie odwróciła ku niemu swoją piękną głowę, a on puścił
się ku niej biegiem, słysząc w sobie to jedno pytanie, które pragnął jej zadać, lecz zaledwie
otworzył usta, by je wypowiedzieć, znikła.
Choć ciemność pochłonęła ją całą, jej sylwetka odcisnęła się w jego źrenicach,
utrudniając widzenie czegokolwiek innego, jaśniejąc pod powiekami, gdy je zamknął, tak że
na moment stracił orientację. I poczuł strach: jej obecność oznaczała bezpieczeństwo.
- Lumos - szepnął, a na końcu różdżki zapłonęło światło.
Zamrugał powiekami i powoli jaśniejąca w jego oczach sylwetka zanikła. Stał,
nasłuchując odgłosów puszczy, odległego trzaskania gałązek, szelestu osypującego się śniegu.
Czy ktoś zaraz go zaatakuje? Może wciągnęła go w pułapkę? Czy tam, poza kręgiem światła
rzucanego przez różdżkę ktoś stoi, przyglądając mu się uważnie? Czy to tylko wyobraźnia?
Uniósł różdżkę wyżej. Nikt się na niego nie rzucił, zza drzewa nie wytrysnął ku niemu
strumień zielonego światła. Więc po co zaprowadziła go w to miejsce?
Coś błysnęło w świetle różdżki i Harry obrócił się błyskawicznie w tę stronę, ale
zobaczył tylko małą, zamarzniętą sadzawkę; jej popękana, czarna powierzchnia zalśniła, gdy
jeszcze wyżej podniósł różdżkę.

Podszedł do niej ostrożnie. Na chropowatą powierzchnię lodu nasunął się jego cień i
promień światła różdżki, ale głębiej, pod grubą, szarą skorupą coś jeszcze błyszczało. Wielki
srebrny krzyż...
Serce podeszło mu do gardła, osunął się na kolana na skraju sadzawki, trzymając różdżkę
pod takim kątem, by oświetlić dno. Zajarzyło się coś ciemnoczerwonego... rubiny osadzone w
rękojeści miecza... miecza Gryffindora... na dnie sadzawki ukrytej w głębokiej puszczy...
Wpatrywał się w niego z zapartym tchem. Jak to możliwe? Jak to się stało, że znalazł ten
miecz na dnie leśnej sadzawki, tak blisko miejsca, w którym rozbili namiot? Czy jakieś
nieznane czary przyciągnęły Hermionę w to miejsce? A może ta łania, którą uznał za czyjegoś
patronusa, była w rzeczywistości strażniczką sadzawki? Może miecz wrzucono do sadzawki
już po ich przybyciu do puszczy, właśnie dlatego, że tu się pojawili? A jeśli tak, to gdzie jest
ten ktoś, kto chciał mu miecz przekazać? Oświetlił różdżką drzewa i zarośla, szukając zarysu
ludzkiej sylwetki, błysku oka, ale niczego nie zobaczył. Skupił więc z powrotem uwagę na
spoczywającym na dnie sadzawki mieczu, choć teraz więcej lęku zabarwiło radosne
uniesienie, jakie go ogarnęło.
Wycelował różdżką w srebrzysty kształt pod lodem i mruknął:
- Accio miecz.
Miecz nawet nie drgnął, czego się raczej spodziewał. Gdyby miało to być takie łatwe,
miecz leżałby na ziemi, a nie na samym dnie skutej lodem sadzawki. Zaczął ją obchodzić,
usiłując sobie przypomnieć wszystkie okoliczności, w jakich ten miecz trafił do jego rąk
ostatnim razem. Tak, był wtedy w śmiertelnym niebezpieczeństwie i wzywał pomocy.
- Pomocy - mruknął, ale miecz nadal spoczywał nieruchomo na dnie sadzawki.
Co wówczas powiedział mu Dumbledore? Tylko prawdziwy Gryfon mógł wyciągnąć ten
miecz z Tiary. A jakie są cechy prawdziwego Gryfona? Cichy głosik w jego głowie
odpowiedział: prawość, odwaga i uczciwość.
Zatrzymał się i westchnął głęboko, a jego oddech rozwiał się szybko w mroźnym
powietrzu. Już wiedział, co powinien zrobić. I jeśli miał być szczery wobec samego siebie, ta
myśl przyszła mu do głowy, gdy tylko zobaczył błysk miecza pod lodem.
Rozejrzał się szybko wokoło, choć teraz był już przekonany, że nikt go nie zaatakuje.
Była ku temu o wiele lepsza sposobność, kiedy szedł samotnie przez puszczę lub potem,
kiedy tak długo wpatrywał się w sadzawkę. Jedynym powodem, dla którego jeszcze się
ociągał, była nieprzyjemna wizja tego, co go czekało.

Zaczął po omacku ściągać z siebie ubranie. Czy miało to coś wspólnego z rycerskością,
tego nie był pewny... chyba że za przejaw rycerskości można uznać fakt, iż nie wzywa
Hermiony, by to za niego zrobiła...
Gdzieś w pobliżu zahukała sowa i przeszył go ból, kiedy pomyślał o Hedwidze. Dygotał
z zimna, zęby mu szczękały, ale wciąż zdejmował z siebie kolejne warstwy ubrania, aż w
końcu stanął boso na śniegu, tylko w bieliźnie. Złożył na stercie ubrań woreczek z przełamaną
różdżką, listem matki, kawałkiem lusterka od Syriusza i złotym zniczem, a potem skierował
koniec różdżki Hermiony na taflę lodu.
- Diffindo.
Lód pękł z trzaskiem przypominającym wystrzał, powierzchnia sadzawki rozstąpiła się i
na wzburzonej wodzie zatańczyły ciemne kawałki lodu. Na pierwszy rzut oka sadzawka nie
była głęboka, ale i tak wiedział już, że aby sięgnąć po miecz, będzie musiał zanurzyć się w
niej całkowicie.
No cóż, zastanawianie się nad czekającym go zadaniem nie uczyni go łatwiejszym, a
woda nie stanie się cieplejsza... Podszedł na sam brzeg sadzawki i położył na ziemi wciąż
zapaloną różdżkę Hermiony. A potem, starając się nie myśleć, o ile bardziej zrobi mu się
zimno i jak zadygoce, skoczył.
Każdy por jego skóry wrzasnął w proteście, powietrze w płucach zdawało się zamieniać
w kryształki lodu, gdy zanurzył się po ramiona w lodowatej wodzie. Dech mu zaparło,
dygotał tak gwałtownie, że woda przelała się przez krawędzie sadzawki, ale wymacał miecz
zdrętwiałą stopą. Chciał zanurkować tylko raz.
Opóźniał tę chwilę z sekundy na sekundę, aż w końcu powiedział sobie w duchu, że
przecież trzeba to zrobić, zebrał w sobie całą odwagę i dał nurka w ciemną toń.
Zimno naparło na niego jak rozwścieczone płomienie. Wydawało mu się, że mózg mu
zamarzł, zanim dosięgnął głową dna i wyciągnął przed siebie ramiona, po omacku szukając
miecza. Wyczuł palcami rękojeść, złapał ją i pociągnął w górę.
Nagle coś zacisnęło się na jego szyi. Pomyślał, że to wodorosty, choć nic nie musnęło mu
skóry, gdy zanurkował. Podniósł wolną rękę, by się od nich uwolnić, i zrozumiał, że to nie
wodorosty: to łańcuszek od horkruksa powoli zaciskał mu się na krtani.
Wierzgnął mocno nogami, żeby wydostać się na powierzchnię, ale tylko przesunął się
pod wodą ku skalistemu brzegowi sadzawki. Poczuł, że się dusi. Bezskutecznie szarpał
łańcuszek przemarzniętymi do szpiku kości palcami, pod zaciśniętymi powiekami zobaczył
wyskakujące znikąd iskierki, już wiedział, że tonie, że nic na to nie poradzi, a te lodowate
ramiona oplatające mu piersi to ramiona samej Śmierci...

Ocknął się w śniegu, krztusząc się i kaszląc, przemarznięty tak, jak jeszcze nigdy w
życiu. Gdzieś blisko ktoś inny dyszał ciężko, kaszlał i brnął przez śnieg. Ach, to znowu
Hermiona, znowu pojawiła się w ostatniej chwili, tak jak wtedy, gdy zaatakował go wąż...
tylko że ona inaczej kaszle, nie tak grubo, nie tak głęboko... i te kroki są takie ciężkie...
Nie miał siły, by unieść głowę i zobaczyć, kto go uratował. Zdołał tylko podnieść drżącą
rękę do gardła i wymacać miejsce, w którym łańcuszek przeciął mu skórę. Łańcuszka nie
było, ktoś go zerwał albo przeciął. A potem usłyszał nad sobą zdyszany głos:
- Od... odbiło ci?
Tylko wstrząs, jakiego doznał, słysząc ten głos, mógł mu dodać siły, by powstać.
Dygocąc na całym ciele, podźwignął się na nogi. Przed nim stał Ron, w całkowicie
przemoczonym ubraniu, z mokrymi włosami przyklejonymi do twarzy, z mieczem
Gryffindora w jednej ręce i horkruksem zwisającym z przerwanego łańcuszka w drugiej.
- Dlaczego nie zdjąłeś tego świństwa, zanim dałeś nurka? - wydyszał Ron, unosząc rękę z
dyndającym na łańcuszku horkruksem, jak w jakiejś parodii hipnozy.
Harry nie był w stanie wydusić z siebie słowa. Srebrna łania była niczym w porównaniu z
pojawieniem się Rona. Wciąż nie mógł uwierzyć własnym oczom. Drżąc z zimna, złapał stos
ubrań leżący na skraju sadzawki. Wciągając przez głowę sweter za swetrem, co jakiś czas
zerkał na Rona, jakby się spodziewał, że ten zniknie, gdy tylko straci go z oczu. Ale to musiał
być Ron, nie żadna zjawa, tylko żywy Ron, który dopiero co dał nurka do sadzawki i uratował
mu życie.
- To... t-ty? - powiedział w końcu, szczękając zębami.
- Ja... a kto? - odrzekł Ron z trochę zdziwioną miną.
- To t-ty... wyczarowałeś t-tę łanię?
- Co? Ja? Skąd! Myślałem, że to ty!
- Moim patronusem jest jeleń.
- No tak. Też mi się zdawało, że jakoś inaczej wygląda. Nie miał rogów.
Harry założył na szyję rzemyk woreczka od Hagrida, wciągnął ostatni sweter, schylił się
po różdżkę Hermiony i wyprostował.
- Skąd się tu wziąłeś? - zapytał.
Ron najwyraźniej nie spodziewał się, że to pytanie padnie tak szybko.
- Ja... no wiesz... wróciłem. Jeśli... - odchrząknął. - No wiesz. Jeśli wciąż mnie chcecie.
Zapadło milczenie, w którym powód odejścia Rona wyrósł między nimi jak mur. Ale Ron
tu był. Wrócił. Uratował mu życie.

Ron spojrzał na swoje ręce tak, jakby widok tego, co w nich trzymał, był dla niego
zaskoczeniem.
- Aha... wyciągnąłem to - powiedział, unosząc ku niemu rękę z mieczem. - Po to
zanurkowałeś, tak?
- Tak. Ale nie rozumiem... Jak się tu dostałeś? Jak nas znalazłeś?
- Długa opowieść. Szukałem was od wielu godzin... w końcu to wielka puszcza, nie? No i
właśnie sobie pomyślałem, że będę musiał się zdrzemnąć pod jakimś drzewem i poczekać do
rana, kiedy zobaczyłem tego jelenia, a za nim ciebie.
- Nikogo innego nie widziałeś?
- Nie. Ja... - Zawahał się, patrząc na dwa drzewa rosnące blisko siebie parę metrów od
nich. - No... wydawało mi się, że coś tam się porusza, o, tam, ale biegłem wtedy do sadzawki,
bo ty w nią wskoczyłeś i się nie wynurzałeś, więc nie chciałem zbaczać... Hej!
Harry już biegł do miejsca, które wskazał Ron. Rosły tam tuż obok siebie dwa dęby; na
poziomie oczu dzieliła je tylko kilkucalowa szpara, wprost idealna do śledzenia z ukrycia, co
się dzieje na polance. Wokół pni nie było jednak śniegu, więc Harry nie mógł wypatrzyć
żadnych śladów. Wrócił do Rona, który wciąż trzymał miecz i łańcuszek z horkruksem.
- Coś tam było? - zapytał Ron.
- Nic.
- No to jak ten miecz znalazł się w sadzawce?
- Musiał go wrzucić ten, kto wyczarował patronusa.
Obaj spojrzeli na bogato zdobiony srebrny miecz, którego wysadzana rubinami rękojeść
połyskiwała w świetle rzucanym przez różdżkę Hermiony.
- Myślisz, że to ten prawdziwy? - zapytał Ron.
- Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Łańcuszek z medalionem wciąż
zwisał z dłoni Rona.
Drgał lekko. Harry wiedział, że to, co było w nim ukryte, jest znowu zaniepokojone. Już
wcześniej wyczuło bliskość miecza i chciało go zabić, byleby tylko nie dostał się w jego ręce.
Teraz nie było już jednak czasu na długie dyskusje, teraz nadeszła chwila, by zniszczyć
medalion raz na zawsze. Rozejrzał się, trzymając wysoko różdżkę Hermiony, i dostrzegł
odpowiednie miejsce: płaski kamień w cieniu sykomory.
- Chodź - powiedział.
Podszedł do kamienia, zgarnął z niego śnieg i wyciągnął rękę po medalion. Kiedy Ron
podał mu i miecz, Harry pokręcił głową.
- Nie, ty powinieneś to zrobić.

- Ja? - zapytał Ron, wytrzeszczając oczy. - Dlaczego?
- Bo to ty wyciągnąłeś miecz z sadzawki. Myślę, że to masz być ty.
Nie był to wcale wybór podyktowany wspaniałomyślnością. Po prostu wiedział, że to
właśnie Ron ma wziąć miecz do ręki, był tego tak samo pewny, jak tego, że nie trzeba się
lękać srebrnej łani. W końcu Dumbledore nauczył go czegoś o pewnych rodzajach czarów, o
trudnej do przewidzenia mocy pewnych działań.
- Otworzę go - powiedział - a ty dźgniesz mieczem. Bez zastanowienia, dobrze? Bo
cokolwiek tam w środku jest, nie podda się bez walki. Cząstka Riddle’a w jego dzienniku
próbowała mnie zabić.
- Jak go otworzysz? - zapytał Ron z przerażoną miną.
- Każę mu się otworzyć, używając mowy wężów. Ta odpowiedź tak szybko spłynęła mu z
ust, że pomyślał, iż zawsze ją znał, choć była gdzieś głęboko w nim ukryta; może uwolniło ją
niedawne spotkanie z Nagini. Spojrzał na literę „S" ułożoną z błyszczących zielonych
kamyków. Łatwo było sobie wyobrazić, że to miniaturowy wąż zwinięty na zimnej skale.
- Nie! - krzyknął Ron. - Nie, nie otwieraj tego! Mówię poważnie!
- Dlaczego nie? Pozbądźmy się wreszcie tej przeklętej rzeczy, przecież od miesięcy...
- Nie mogę, Harry. Mówię poważnie... ty to zrób...
- Ale dlaczego?
- Bo to coś jest dla mnie niedobre - odrzekł Ron, cofając się od kamienia z medalionem. Nic na to nie poradzę! Nie usprawiedliwiam się, Harry, z tego, jaki byłem, ale ten horkruks
działa na mnie gorzej niż na ciebie czy Hermionę, to dlatego przychodziły mi do głowy te
rzeczy... no, może i tak przychodziły, ale to świństwo wszystko pogarszało, trudno mi to
wytłumaczyć... a potem je zdejmowałem i zaczynałem myśleć normalnie... a potem znowu
musiałem zakładać... Harry, ja tego nie mogę zrobić!
Cofnął się, kręcąc głową, wlokąc ze sobą miecz.
- Możesz to zrobić - powiedział Harry. - Możesz! Przed chwilą wyciągnąłeś miecz i
wiem, że ty powinieneś to zrobić. Po prostu pozbądź się tego świństwa raz na zawsze, Ron.
Wyglądało na to, że dźwięk własnego imienia podziałał na Rona jak bodziec. Przełknął
ślinę, wciąż oddychając ciężko przez nos, i wrócił do kamienia.
- Powiedz mi kiedy - wychrypiał.
- Na trzy - powiedział Harry, patrząc w dół na medalion.
Skupił wzrok na literze „S", wyobrażając sobie węża. Zawartość medalionu
zagrzechotała jak uwięziony karaluch. Gdyby nie piekący ból wokół szyi, mógłby poczuć do
tego czegoś współczucie.

- Raz... dwa... trzy... otwórz się.
Ostatnie słowo było sykiem, który przerodził się w głuche warczenie. Złota koperta
medalionu otworzyła się z cichym kliknięciem. Spod każdego z dwóch szklanych wieczek
mrugnęło do nich żywe oko, ciemne i ładne jak oczy Toma Riddle’a, zanim je zamienił w
szkarłatne, z wąskimi jak szparki źrenicami.
- Dźgaj - powiedział Harry, przytrzymując medalion na kamieniu.
Ron uniósł miecz trzęsącymi się rękami, czubek klingi zachybotał się nad obracającymi
się gorączkowo oczami. Harry ścisnął z całej siły medalion, wstrzymując oddech i
wyobrażając sobie tryskającą spod szklanych okienek krew.
A potem z horkruksa zasyczał głos:
- Widziałem twoje serce, ono jest moje.
- Nie słuchaj go! - powiedział ostro Harry. - Dźgaj!
- Widziałem twoje marzenia, Ronaldzie Weasley, i widziałem to, czego się boisz.
Wszystkie twoje marzenia mogą się spełnić, ale mogą się też spełnić twoje najgorsze obawy...
- Dźgaj! - krzyknął Harry, a jego głos odbił się echem od otaczających drzew.
Czubek miecza zadrżał, Ron spojrzał w oczy Toma Riddle’a.
- Zawsze najmniej kochany, najpierw przez matkę, która pragnęła córki... najmniej
kochany teraz... przez dziewczynę, która woli twojego przyjaciela... zawsze na drugim
miejscu, wiecznie w czyimś cieniu...
- Ron, dźgaj! Teraz!!! - ryknął Harry, czując, jak medalion dygoce mu w ręku, i bojąc się
tego, co miało nastąpić.
Ron uniósł miecz nieco wyżej, a gdy to uczynił, oczy Riddle’a zabłysły szkarłatem. Z
obu otworów w medalionie, z tych strasznych oczu, wyskoczyły jak dwa groteskowe bąble
dziwacznie zniekształcone głowy Harry’ego i Hermiony.
Ron wrzasnął i cofnął się, podczas gdy z medalionu wyrastały dwie całe postacie,
najpierw piersi, potem biodra, potem nogi, aż w końcu obie zakołysały się, jak drzewa o
wspólnych korzeniach, nad Ronem i prawdziwym Harrym, który puścił medalion, nagle
rozgrzany do białości.
- Ron! - krzyknął, ale teraz Riddle-Harry przemówił głosem Voldemorta i Ron zamarł,
wpatrując się jak zahipnotyzowany w jego twarz.
- Po co wróciłeś? Bez ciebie było nam lepiej, bez ciebie byliśmy szczęśliwi, cieszyliśmy
się, że ciebie nie ma... wyśmiewaliśmy się z twojej głupoty, twojego tchórzostwa, twojego
tupetu...

- Tupetu! - powtórzyła jak echo Riddle-Hermiona, piękniejsza i straszniejsza od
prawdziwej Hermiony, kołysząc się przed Ronem, który stał przerażony, ale sparaliżowany, z
opuszczonym mieczem. - A kto by na ciebie spojrzał? Kto by zwrócił na ciebie uwagę przy
Harrym Potterze? Dokonałeś czegoś, co mogłoby dorównać czynom Wybrańca? Kim ty jesteś
w porównaniu z Chłopcem, Który Przeżył?
- Ron, dźgnij je! DŹGNIJ! - ryknął Harry, ale Ron nie poruszył się, oczy miał szeroko
otwarte, odbijały się w nich sylwetki Riddle’a-Harry’ego i Riddle’a-Hermiony, ich włosy
kłębiły się jak płomienie, ich oczy jaśniały czerwienią, ich głosy zlewały się w ohydnym
duecie.
- Twoja matka wyznała - zadrwił Riddle-Harry, a Riddle-Hermiona zachichotała
szyderczo - że wolałaby mnie za syna. chętnie by cię na mnie zamieniła...
- A kto by go wolał, jaka kobieta by go chciała? Jesteś dla niego nikim, nikim, nikim zapiała Riddle-Hermiona, po czym wyciągnęła się jak wąż i oplotła Riddle’a-Harry’ego: ich
usta połączyły się.
Stojący przed nimi Ron skrzywił się z bólu i drżącymi rękami podniósł wysoko miecz.
- Zrób to! - krzyknął Harry.
Ron spojrzał na niego i Harry’emu wydało się, że dostrzegł w jego oczach szkarłatne
błyski.
- Ron!...
Miecz błysnął i opadł. Harry rzucił się w bok, by uniknąć ciosu, rozległ się szczęk metalu
i długi, ogłuszający wrzask. Obrócił się błyskawicznie, ślizgając na śniegu, z różdżką w ręku,
by się bronić, ale nie miał już z kim walczyć.
Potworne sobowtóry jego i Hermiony znikły. Stał tam tylko Ron, trzymając opuszczony
miecz w ręku i patrząc na potrzaskane szczątki medalionu na płaskim kamieniu.
Harry wrócił do niego powoli, nie mając pojęcia, co powiedzieć albo zrobić. Ron
oddychał ciężko. W jego oczach nie było już ani śladu czerwieni, były niebieskie jak zawsze i
trochę wilgotne.
Harry pochylił się i zebrał szczątki potrzaskanego horkruksa. Ron przebił szkło w obu
otworach, oczy Riddle’a znikły, a poplamiony jedwab, którym wyłożony był medalion, lekko
dymił. Znikło to coś, co żyło w horkruksie; torturowanie Rona było ostatnim aktem w jego
życiu.
Miecz zadzwonił o zmarzłą ziemię, gdy Ron go upuścił. Osunął się na kolana,
zakrywając głowę rękami. Trząsł się cały, ale Harry zrozumiał, że nie z zimna. Włożył rozbity

medalion do kieszeni, ukląkł przy nim i ostrożnie położył mu rękę na ramieniu. Uznał to za
dobry znak, że Ron nie strząsnął jego ręki.
- Kiedy odszedłeś - powiedział cicho, wdzięczny za to, że Ron miał nadal ukrytą twarz płakała przez tydzień. Może dłużej, ale nie chciała, żebym widział. Przez wiele wieczorów w
ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy. Kiedy ciebie zabrakło...
Nie był w stanie dokończyć zdania. Dopiero teraz, kiedy Ron już wrócił, zdał sobie
sprawę, ile ich kosztowała jego nieobecność.
- Jest dla mnie jak siostra - powiedział po chwili. - Kocham ją jak siostrę i myślę, że ona
też czuje do mnie to samo. Zawsze tak było. Myślałem, że o tym wiesz.
Ron nie odpowiedział, tylko odwrócił głowę i hałaśliwie wytarł nos rękawem. Harry
wstał i podszedł do miejsca, w którym leżał olbrzymi plecak porzucony przez Rona, gdy biegł
do sadzawki, by ratować mu życie. Zarzucił go na plecy i wrócił do Rona, który dźwignął się
na nogi. Oczy miał zaczerwienione, ale już wziął się w garść.
- Przepraszam - powiedział grubym głosem. - Przepraszam, że odszedłem. Wiem, że
byłem... byłem...
Rozejrzał się, jakby w nadziei, że skądś spłynie ku niemu wystarczająco parszywe
określenie.
- Nie musisz przepraszać - powiedział Harry. - Spłaciłeś dług. Wyciągnąłeś miecz.
Zniszczyłeś horkruksa. Uratowałeś mi życie.
- To brzmi, jakbym był jakimś bohaterem, a wcale nim nie byłem - wymamrotał Ron.
- To zwykle brzmi lepiej, niż wyglądało w rzeczywistości - powiedział Harry. - Od lat
próbowałem ci to wytłumaczyć.
Równocześnie ku sobie podeszli i uścisnęli się. Kurtka Rona wciąż była mokra.
- A teraz - powiedział Harry - trzeba jeszcze tylko odnaleźć nasz namiot.
Nie było to jednak trudne. Choć uprzednio, gdy Harry szedł za łanią przez ciemny las,
wydawało mu się, że trwało to bardzo długo, teraz, z Ronem u boku, trafił do namiotu w
zaskakująco krótkim czasie. Nie mógł się doczekać chwili, gdy obudzą Hermionę, i z bijącym
sercem wszedł do namiotu, a Ron za nim.
Po kąpieli w lodowatej wodzie i wędrówce przez las ogarnęło ich cudowne ciepło. W
misie na podłodze wciąż migotały niebieskie płomyki. Hermiona spała mocno, zwinięta w
kłębek pod kocami, i nie poruszyła się, dopóki Harry kilka razy nie wypowiedział głośno jej
imienia.
- Hermiono!
Wzdrygnęła się, otrząsnęła i szybko usiadła, odgarniając włosy z twarzy.

- Co się stało, Harry? Nic ci nie jest?
- Wszystko w porządku. Albo jeszcze lepiej. Czuję się znakomicie. I ktoś tu jest.
- Ktoś tu jest? Kto...?
Zobaczyła Rona, który stał z mieczem w ręku, ociekając wodą. Harry wycofał się do
ciemnego kąta, zdjął plecak Rona i próbował wtopić się w płótno namiotu.
Hermiona ześliznęła się z pryczy i ruszyła w stronę Rona jak lunatyczka, z oczami
utkwionymi w jego bladej twarzy. Stanęła tuż przed nim, wargi miała lekko rozchylone, oczy
szeroko otwarte. Ron uśmiechnął się do niej z zażenowaniem i podniósł ręce na wysokość
pasa. Pochyliła się do przodu i zaczęła go walić pięściami po piersiach, ramionach, głowie.
- Auu... ou... przestań! Coś ty... au... Hermiono... AUU!
- Ronaldzie... Weasley... ty... skończony... dupku!
Po każdym słowie następował cios. Ron cofał się, osłaniając głowę rękami.
- Przyczołgałeś... się... tutaj... z powrotem... po... tylu... tygodniach... och... gdzie jest
moja różdżka?!
Wyglądała, jakby naprawdę była gotowa wyrwać ją siłą Harry’emu z ręki. Instynktownie
zareagował.
- Protego!
Niewidzialna tarcza wyrosła między Ronem i Hermioną, odrzucając ją do tyłu z taką siłą,
że upadła na podłogę. Wypluwając włosy z ust, zerwała się na równe nogi.
- Hermiono! - krzyknął Harry. - Uspokój się!
- Wcale się nie uspokoję! - wrzasnęła.
Jeszcze nigdy nie widział jej w takim stanie; wyglądała, jakby dostała szału.
- Oddaj mi różdżkę! Oddaj mi zaraz różdżkę!
- Hermiono, proszę cię...
- Nie mów mi, co mam robić, Harry Potterze! Ani mi się waż! Oddawaj różdżkę! A ty,
TY!
Wyciągała ku Ronowi rękę oskarżycielskim gestem; wyglądało to zupełnie tak, jakby
rzucała na niego zły urok, i Harry wcale się nie zdziwił, że Ron cofnął się o kolejnych kilka
kroków.
- Poleciałam za tobą! Wołałam cię! Błagałam, żebyś wrócił!
- Wiem - powiedział Ron. - Hermiono, wybacz mi, mnie jest naprawdę...
- Och, jest ci przykro!
Zaśmiała się piskliwie, nienaturalnie, Ron zerknął na Harry’ego, szukając pomocy, ale
Harry tylko zrobił minę wyrażającą całkowitą bezsilność.

- Wracasz sobie po paru tygodniach... tak, tygodniach... i myślisz, że wszystko będzie w
porządku, jeśli powiesz, że jest ci przykro?
- A co innego mogę powiedzieć?! - krzyknął Ron i Harry ucieszył się, widząc, że zaczyna
walczyć.
- Och, nie wiem! - krzyknęła z jadowitą ironią Hermiona. - Wysil swój mózg, Ron,
pogrzeb w nim, to powinno potrwać tylko parę sekund...
- Hermiono - przerwał jej Harry, uznając to za chwyt poniżej pasa - on dopiero co
uratował mi...
- Mam to gdzieś! Nie obchodzi mnie, co on zrobił! Całe tygodnie... mogliśmy już dawno
nie żyć, a on dobrze o tym wiedział...
- Wiedziałem, że żyjecie! - ryknął Ron, po raz pierwszy ją zagłuszając i podchodząc do
niej tak blisko, jak mu na to pozwalało Zaklęcie Tarczy. - O Harrym jest pełno w „Proroku",
w radiu, wszędzie was szukają, krąży mnóstwo pogłosek i różnych zwariowanych bzdur,
wiedziałem, że natychmiast bym usłyszał, jakby wam się coś stało... nie macie pojęcia, jak ja
się...
- Jak się czułeś?!
Wypowiedziała to tak piskliwym głosem, że chyba tylko nietoperze mogłyby ją usłyszeć,
ale na szczęście skrajne oburzenie odebrało jej na chwilę mowę i Ron natychmiast to
wykorzystał.
- Chciałem wrócić, gdy tylko się deportowałem, Hermiono, ale wpadłem prosto na bandę
szmalcowników i nigdzie nie mogłem się ruszyć!
- Bandę kogo? - zapytał Harry, gdy Hermiona rzuciła się na fotel i zwinęła w tak ciasny
kłębek, że trudno było sobie wyobrazić, kiedy zdoła się wyplątać z własnych rąk i nóg.
- Szmalcowników - odrzekł Ron. - Są wszędzie, dostają złoto za mugolaków i zdrajców
krwi, ministerstwo wyznaczyło nagrodę za każdego schwytanego. Byłem sam, wyglądałem na
ucznia, okropnie się podniecili, myśleli, że jestem mugolakiem, który się ukrywa. Musiałem
szybko coś wymyślić, żeby mnie nie zaciągnęli do ministerstwa.
- Co im powiedziałeś?
- Ze nazywam się Stan Shunpike. Pierwsze nazwisko, które mi wpadło do głowy.
- I uwierzyli ci?
- Nie byli najbystrzejsi. Jeden na pewno miał w sobie krew trolli, śmierdział jak...
Ron zerknął na Hermionę, wyraźnie z nadzieją, że ten drobny żarcik może ją choć trochę
zmiękczy, ale nadal miała kamienną twarz nad ciasno splecionymi członkami.

- W każdym razie zaczęli się kłócić, czy jestem tym Stanem, czy nie jestem. Trochę to
było żałosne, mówiąc szczerze, ale w końcu było ich pięciu, a ja jeden, no i zabrali mi
różdżkę. Potem dwóch zaczęło się tłuc, dwóch innych się przyglądało, więc rąbnąłem w
brzuch tego, który mnie trzymał, złapałem jego różdżkę, rozbroiłem tego, który trzymał moją,
i deportowałem się. Nie wyszło mi to za dobrze, znowu się rozszczepiłem... - Podniósł prawą
rękę, by pokazać, że brakuje mu paznokci na dwóch palcach, na co Hermiona uniosła brwi z
politowaniem. - No i wylądowałem o całe mile od miejsca, w którym byliście. Jak wróciłem
nad tę rzeczkę, gdzie obozowaliśmy... to was już nie było.
- Ojej, ale wzruszająca opowieść - powiedziała Hermiona wyniosłym tonem, którego
używała, gdy chciała kogoś zranić. - Musiałeś się naprawdę wystraszyć. A tymczasem my
odwiedziliśmy Dolinę Godryka i... zaraz, co tam się wydarzyło, Harry? Ach tak, pojawił się
ten wąż Sam-Wiesz-Kogo, no wiesz, chciał nas tylko pozabijać, a potem przybył Sam-WieszKto we własnej osobie, ale uciekliśmy mu w ostatniej chwili.
- Co? - zapytał Ron, wytrzeszczając oczy i przenosząc spojrzenie z niej na Harry’ego, ale
Hermiona go zignorowała.
- Dwa paznokcie, Harry, wyobrażasz to sobie? No, to ustawia nasze przygody we
właściwej perspektywie, prawda?
- Hermiono - powiedział cicho Harry - Ron dopiero co uratował mi życie.
Udała, że tego nie dosłyszała.
- Jedno tylko chciałabym wiedzieć - powiedziała, utkwiwszy wzrok w płótnie namiotu
nad głową Rona. - W jaki sposób udało ci się nas w końcu znaleźć? To bardzo ważne. Bo jak
już się dowiemy, będziemy mogli zapobiec kolejnym niechcianym odwiedzinom.
Ron popatrzył na nią ze złością, a potem wyciągnął z kieszeni coś srebrnego.
- Dzięki temu.
Musiała na niego spojrzeć, żeby zobaczyć, co im pokazuje.
- Wygaszacz? - zapytała tak zaskoczona, że na chwilę zapomniała o pogardliwej minie.
- On nie tylko zapala i gasi światło - powiedział Ron. - Nie wiem, jak to działa i dlaczego
stało się to akurat wtedy, a nie kiedy indziej, bo przecież od samego początku chciałem do
was wrócić. Ale słuchałem radia, bardzo wczesnym rankiem w dzień Bożego Narodzenia, i
usłyszałem... usłyszałem ciebie.
Patrzył na Hermionę.
- Usłyszałeś mnie przez radio? - zapytała zdumionym tonem.
- Nie, usłyszałem twój głos z mojej kieszeni. Twój głos - ponownie uniósł wyżej
wygaszacz - wydobywał się z tego.

- I co takiego powiedziałam? - zapytała Hermiona tonem, w którym niedowierzanie
mieszało się z ciekawością.
- Wypowiedziałaś moje imię. Powiedziałaś coś... coś o różdżce.
Hermiona zaczerwieniła się po uszy. Harry przypomniał to sobie: wtedy po raz pierwszy
od czasu, gdy Ron ich opuścił, zostało głośno wypowiedziane jego imię. Hermiona
wspomniała je, kiedy rozmawiali o naprawieniu różdżki Harry’ego.
- Więc wyjąłem go - ciągnął Ron, patrząc na wygaszacz - i nie wyglądał jakoś inaczej, ale
byłem pewny, że ciebie usłyszałem. Pstryknąłem nim. I wtedy w moim pokoju zgasło światło,
ale za oknem pojawiło się inne.
Wzniósł drugą rękę i pokazał nią przed siebie, mając oczy utkwione w czymś, czego ani
Harry, ani Hermiona nie widzieli.
- To była świetlista kula, taka niebieskawa, i jakby trochę pulsowała... coś podobnego do
światła wokół świstoklika, łapiecie, co?
- Tak - odpowiedzieli jednocześnie Harry i Hermiona.
- Wiedziałem, że to jest to. Spakowałem się, wziąłem plecak i wyszedłem do ogrodu. Ta
świetlna kuła czekała tam na mnie i kiedy wyszedłem, odleciała trochę dalej, więc poszedłem
za nią za szopę, a wtedy... no... ona we mnie wlazła.
- Słucham? - zapytał Harry, przekonany, że się przesłyszał.
- No... jakoś tak podleciała do mnie - odrzekł Ron, pokazując ten ruch palcem
wskazującym wolnej ręki - do mojej piersi, a potem... weszła tutaj. Była tutaj - dotknął
miejsca w pobliżu serca. - Czułem ją, była gorąca. A jak już była we mnie, od razu
wiedziałem, co mam zrobić, wiedziałem, że zabierze mnie tam, gdzie powinienem się
znaleźć. Więc się deportowałem i wylądowałem na zboczu jakiegoś wzgórza. Wszędzie było
pełno śniegu...
- Byliśmy tam - powiedział Harry. - Spędziliśmy tam dwie noce, a podczas drugiej nocy
wciąż mi się zdawało, że słyszę, jak ktoś się porusza i wola w ciemności!
- No tak, to pewnie byłem ja - rzekł Ron. - W każdym razie wasze zaklęcia ochronne
działały, bo ani was nie widziałem, ani nie słyszałem. Byłem jednak pewny, że jesteście
gdzieś blisko, więc w końcu wlazłem do śpiwora i czekałem, aż któreś z was się pojawi.
Pomyślałem, że będziecie musieli się pojawić, gdy zwiniecie namiot.
- Nie musieliśmy - wyjaśniła Hermiona. - Na wszelki wypadek deportowaliśmy się pod
peleryną-niewidką. I zrobiliśmy to bardzo wcześnie, bo, jak powiedział Harry, usłyszeliśmy,
że ktoś kręci się w pobliżu.

- No więc siedziałem na tym wzgórzu przez cały dzień - mówił dalej Ron. - Wciąż
miałem nadzieję, że się pokażecie. Ale kiedy zaczęło się robić ciemno, zrozumiałem, że
musiałem was przeoczyć, więc znowu pstryknąłem wygaszaczem i znowu wyleciała ta
niebieska świetlna kula, i weszła we mnie, a ja się deportowałem i wylądowałem tutaj, w tym
lesie. I znowu was nie zobaczyłem, więc miałem tylko nadzieję, że jedno z was w końcu się
pojawi... no i pojawił się Harry. Oczywiście najpierw zobaczyłem łanię.
- Co zobaczyłeś? - zapytała ostro Hermiona.
Opowiedzieli jej, co się wydarzyło, a kiedy zaczęli mówić o srebrnej łani i o mieczu,
Hermiona spoglądała ze zmarszczonym czołem to na jednego, to na drugiego, skupiając
uwagę tak, że pozwoliła swym członkom trochę się rozluźnić.
- Ale przecież to musiał być czyjś patronus! - zawołała. - I co, nie zauważyliście, kto go
wyczarował? Nie widzieliście nikogo? I zaprowadziła was do miecza! Aż trudno w to
uwierzyć! I co było potem?
Ron opowiedział jej, jak zobaczył, że Harry wskakuje do sadzawki, a kiedy długo nie
wypływał, zrozumiał, że coś mu się stało, i sam dał nurka w wodę, i uratował Harry’ego, a
potem wrócił po miecz. Kiedy doszedł do otwarcia medalionu, zawahał się, a Harry
natychmiast dokończył opowieść za niego.
- ...no i Ron przebił to coś mieczem.
- I... i umarło? Tak po prostu? - wyszeptała Hermiona.
- No... wrzasnęło i zdechło - odrzekł Harry, zerkając na Rona. - Zobacz.
Rzucił medalion na jej kolana. Chwyciła go i zaczęła z bliska oglądać.
Harry uznał, że zagrożenie już minęło, więc machnął różdżką Hermiony, żeby cofnąć
Zaklęcie Tarczy, po czym zwrócił się do Rona.
- Chyba powiedziałeś, że zwiałeś tym szmalcownikom z dodatkową różdżką, tak?
- Co? - zapytał Ron, który obserwował Hermionę. - Och... tak...
Rozpiął klamrę plecaka i wyciągnął z jednej kieszeni krótką, ciemną różdżkę.
- Jest. Pomyślałem sobie, że zawsze dobrze mieć zapasową.
- I miałeś rację - powiedział Harry, wyciągając rękę. - Moja jest złamana.
- Żartujesz! - zawołał Ron, ale w tym momencie Hermiona wstała i znowu zrobił
przerażoną minę.
Hermiona włożyła zniszczony horkruks do wyszywanej koralikami torebki, a potem
wspięła się na swoje łóżko i położyła się bez słowa.
Ron wręczył różdżkę Harry’emu.
- To chyba najlepsze, co mogło cię spotkać - mruknął Harry.

- No tak - powiedział Ron. - Zawsze mogło być gorzej. Pamiętasz te ptaszki, które na
mnie napuściła?
- Zawsze mogę je przywołać - dobiegł ich spod kocy stłumiony głos Hermiony.
Harry zobaczył, że Ron uśmiecha się lekko, wyciągając z plecaka swoją rdzawoczerwoną
piżamę.

ROZDZIAŁ

DWUDZIESTY

Ksenofilius Lovegood
Harry nie spodziewał się, by Hermionie przeszła złość w ciągu jednej nocy, więc nie był
zaskoczony, kiedy następnego ranka porozumiewała się z nimi głównie za pomocą
pogardliwych min i znaczącego milczenia. Ron w jej obecności robił się nienaturalnie ponury,
co miało być zewnętrzną oznaką nieustającej skruchy. Kiedy wszyscy troje byli razem, Harry
czuł się jak jedyna osoba na pogrzebie, która nie opłakuje zmarłego. Natomiast w czasie tych
nielicznych chwil, gdy nie towarzyszyła im Hermiona (kiedy szli po wodę albo szukali
grzybów), Ron stawał się bezwstydnie wesoły.
- Ktoś nam pomógł - powtarzał. - Ktoś przysłał tę łanię. Ktoś jest po naszej stronie. Stary,
o jednego horkruksa mniej!
Rozochoceni zniszczeniem medalionu zaczęli znowu dyskutować o możliwych
lokalizacjach pozostałych horkruksów i chociaż już uprzednio robili to tak często, Harry
poczuł w sobie optymizm, pewny, że po pierwszym przełomie nastąpią kolejne. Dąsanie się
Hermiony nie było w stanie zepsuć mu dobrego nastroju: nagły zwrot w ich wyprawie,
pojawienie się tajemniczej łani, odzyskanie miecza Gryffindora, a przede wszystkim powrót
Rona - to wszystko napełniało go takim szczęściem, że trudno mu było zachować powagę.
Późnym popołudniem udało im się ponownie wymknąć z kręgu złowrogiej atmosfery
roztaczanej przez Hermionę i pod pozorem poszukiwania nieistniejących jeżyn pod nagimi
krzakami wymieniali z Ronem informacje. Harry’emu udało się w końcu opowiedzieć
Ronowi o wszystkim, co wydarzyło się po jego odejściu, łącznie z pełnym opisem przygody
w Dolinie Godryka. Ron dzielił się z nim nowinami ze świata czarodziejów.
- A jak się dowiedzieliście o Tabu? - zapytał Harry’ego po opisaniu mu wielu
rozpaczliwych prób uniknięcia przez mugolaków restrykcji ze strony ministerstwa.
- O czym?
- No... ty i Hermiona przestaliście wymawiać imię Sam-Wiesz-Kogo!

- Ach, o to ci chodzi! To po prostu takie głupie przyzwyczajenie... Ale nie mam
problemów z wymawianiem imienia Vol...
- NIE! - ryknął Ron, tak że Harry wskoczył ze strachu w krzaki, a Hermiona (z nosem w
książce przy wejściu do namiotu) łypnęła na nich spode łba. - Przepraszam - powiedział Ron,
wyciągając Harry’ego z jeżyn - ale na to imię rzucono zaklęcie. W ten sposób łatwiej im
ścigać ludzi. Użycie tego imienia łamie zaklęcia ochronne, powoduje jakieś magiczne
zakłócenia... właśnie w ten sposób odnaleźli nas na Tottenham Court Road!
- Bo użyliśmy jego imienia?
- No właśnie! I trzeba przyznać, że sprytnie to wymyślili. Tylko ci, którzy naprawdę mu
się przeciwstawiali, jak Dumbledore, nigdy nie wzbraniali się wymawiać jego imienia. No i
jak rzucili na nie Tabu, każdego, kto je wypowie, mogą łatwo wyśledzić. Szybki i łatwy
sposób wyłapania członków Zakonu! Prawie im się udało dopaść Kingsleya...
- Chyba żartujesz!
- Ano tak, Bill mi mówił, że osaczyła go chmara śmierciożerców, ale się przez nich
przebił i uciekł. Teraz się ukrywa, tak jak my. - Ron podrapał się w podbródek końcem
różdżki. - Nie sądzisz, że to Kingsley mógł wysłać tę łanię?
- Jego patronusem jest ryś, widzieliśmy go na weselu, pamiętasz?
- No tak...
Szli wzdłuż krzaków, oddalając się od namiotu i Hermiony.
- Harry... a nie sądzisz, że to Dumbledore?
- Co Dumbledore?
Ron trochę się zmieszał, ale powiedział cicho:
- Dumbledore... i ta łania. No bo... - obserwował Harry’ego kątem oka - bo to on miał
prawdziwy miecz jako ostatni, prawda?
Harry nie wyśmiał go, bo zbyt dobrze rozumiał tęsknotę kryjącą się za tym pytaniem.
Myśl, że Dumbledore’owi udało się do nich wrócić, że ich obserwuje z ukrycia, byłaby na
pewno niezwykle pocieszająca. Pokręcił głową.
- Dumbledore nie żyje. Byłem przy tym, widziałem jego ciało. Odszedł z tego świata raz
na zawsze. Zresztą... jego patronusem był feniks, nie łania.
- Ale patronusy mogą się zmieniać, nie? Pamiętasz patronusa Tonks?
- Tak, ale jeśli Dumbledore żyje, to dlaczego sam nam się nie pokazał? Dlaczego tylko
podsunął nam miecz?
- Dobre pytanie - odrzekł Ron. - Może z tego samego powodu, dla którego nie dał ci go,
kiedy jeszcze żył?

Z tego samego powodu, dla którego zostawił ci stary znicz, a Hermionie książkę z
bajkami dla dzieci?
- Więc z jakiego? - zapytał Harry, odwracając się, by spojrzeć Ronowi prosto w twarz,
rozpaczliwie pragnąc usłyszeć odpowiedź na to pytanie.
- Nie wiem. Czasami sobie myślałem, no wiesz, kiedy mnie brało to świństwo, że zrobił
to dla żartu, albo... albo po prostu chciał nam utrudnić zadanie. Ale już tak nie myślę, nie.
Wiedział, co robi, dając mi ten wygaszacz, prawda? On... no... tego... - uszy mu się
zaczerwieniły i udał, że jest całkowicie pochłonięty kopaniem kępki trawy pod stopami - ...on
musiał wiedzieć, że ja was zostawię.
- Nie - poprawił go Harry. - On musiał wiedzieć, że zawsze będziesz chciał do nas
wrócić.
Ron wyglądał na wdzięcznego za tę korektę, ale wciąż był zmieszany. Częściowo po to,
by zmienić temat, Harry zapytał:
- Skoro już mowa o Dumbledorze, to słyszałeś, co napisała o nim Skeeter?
- Och, tak - odpowiedział natychmiast Ron. - Ludzie wciąż o tym mówią. Oczywiście w
innej sytuacji byłaby to o wiele większa sensacja. Dumbledore kumplem Grindelwalda! Ale
teraz to jest głównie powód do śmiechu dla tych, którzy Dumbledore’a nie lubili, no i lekki
policzek dla każdego, kto uważał go za tak równego gościa. Ja tam się tym za bardzo nie
przejąłem. Był bardzo młody, kiedy...
- Był w naszym wieku - przerwał mu Harry, jak uprzednio Hermionie, i coś w jego
twarzy spowodowało, że Ron postanowił już nie drążyć tej sprawy.
Wielki pająk siedział pośrodku oszronionej pajęczyny w jeżynach. Harry wycelował w
niego różdżką, którą dostał w nocy od Rona i którą Hermiona raczyła zbadać, stwierdzając, że
zrobiona jest z tarniny.
- Engorgio.
Pająk drgnął i zakołysał się lekko w pajęczynie. Harry spróbował jeszcze raz. Tym razem
pająk trochę się powiększył.
- Przestań - powiedział ostro Ron. - Przepraszam, że powiedziałem, że Dumbledore był
młody. W porządku?
Harry zapomniał, że Ron nienawidzi pająków.
- Przepraszam... Reducio.
Pająk nie skurczył się. Harry spojrzał na różdżkę z tarniny. Każde drobne zaklęcie, jakie
nią dzisiaj rzucił, wydawało się o wiele słabsze od tych, które zwykle rzucał za pomocą

swojej dawnej różdżki z piórem feniksa. Ta nowa była jakaś obca, czuł się tak, jakby miał
przyszytą do ramienia cudzą dłoń.
- Musisz po prostu ćwiczyć - powiedziała Hermiona, która podeszła do nich
niepostrzeżenie i stała za nimi, przyglądając się jego niezbyt udanym próbom powiększenia i
pomniejszenia pająka. - To kwestia pewności siebie, Harry.
Dobrze wiedział, dlaczego tak jej zależy, żeby ta nowa różdżka działała poprawnie: wciąż
poczuwała się do winy z powodu przełamania jego różdżki. Powstrzymał się od złośliwej
odpowiedzi, która cisnęła mu się na usta: żeby sobie wzięła tę tarninową różdżkę i oddała mu
swoją, skoro uważa, że to tylko kwestia pewności siebie. Bardzo mu jednak zależało na
naprawieniu stosunków między nimi wszystkimi, więc zgodził się z nią, ale kiedy Ron
uśmiechnął się do niej niepewnie, natychmiast odeszła i znowu ukryła się za swoją książką.
Kiedy zrobiło się ciemno, wszyscy troje wrócili do namiotu, a Harry pierwszy objął
wartę. Siedząc w wejściu do namiotu, próbował zmusić tarninową różdżkę do unoszenia w
powietrze kamyków leżących u jego stóp, ale nie bardzo mu to wychodziło. Hermiona leżała
na pryczy, pogrążona w lekturze, a Ron, po wielu nerwowych spojrzeniach rzucanych na nią,
wyjął w końcu z plecaka małe radio w drewnianej obudowie i zaczął je nastawiać.
- Tylko jedna stacja nadaje prawdziwe wiadomości - powiedział cicho Harry’emu. Wszystkie inne są na usługach Sam-Wiesz-Kogo i mówią tylko to, czego chce ministerstwo,
ale ta... poczekaj, sam usłyszysz, jest naprawdę super. Nie mogą, co prawda, nadawać co
wieczór, muszą wciąż zmieniać miejsce nadawania, żeby ich nie nakryli, no i trzeba znać
hasło, żeby ich złapać... kłopot w tym, że nie znam ostatniego...
Zaczął stukać różdżką w drewnianą obudowę radia, mrucząc pod nosem jakieś
przypadkowe słowa. Co jakiś czas zerkał ukradkiem na Hermionę, wyraźnie bojąc się nowego
wybuchu złości, ale zachowywała się tak, jakby go w ogóle nie było w namiocie. Stukał tak i
mruczał przez jakieś dziesięć minut, podczas gdy Hermiona przewracała kartki książki, a
Harry ćwiczył rzucanie czarów tarninową różdżką.
W końcu Hermiona zsunęła się z pryczy. Ron natychmiast przestał stukać.
- Jeśli ci to przeszkadza, mogę przestać! - powiedział ze strachem.
Nie raczyła mu odpowiedzieć. Podeszła do Harry’ego.
- Musimy pogadać - powiedziała.
Spojrzał na książkę, którą wciąż trzymała w ręku: Zycie i kłamstwa Albusa
Dumbledore’a.
- O co chodzi? - zapytał z niepokojem.

Przyszło mu na myśl, że może znalazła rozdział poświęcony jemu; nie był pewny, czy
zniesie tę wersję jego znajomości z Dumbledore’em. Odpowiedź Hermiony całkowicie go
zaskoczyła.
- Chcę się zobaczyć z Ksenofiliusem Lovegoodem. Wytrzeszczył na nią oczy.
- Że co?
- Z Ksenofiliusem Lovegoodem. Ojcem Luny. Chcę z nim porozmawiać.
- Eee... ale dlaczego?
Wzięła głęboki oddech i powiedziała:
- Chodzi o ten znak. Ten znak w Baśniach barda Beedle’a. Popatrz na to!
Podsunęła mu otwartą książkę pod nos i zobaczył fotokopię oryginału listu, który
Dumbledore wysłał do Grindelwalda. Rozpoznał tak znajome, cienkie, pochyłe pismo
Dumbledore’a. Przykro mu było na nie patrzeć, bo był to dowód, że nie jest to jeszcze jedno
łgarstwo Rity, tylko prawdziwy list Dumbledore’a.
- Podpis - powiedziała Hermiona. - Spójrz na podpis, Harry.
Spojrzał na podpis. Przez chwilę nie miał pojęcia, o co jej chodzi, ale kiedy przyjrzał się
bliżej, przyświecając sobie różdżką, zobaczył, że Dumbledore zamienił „A" w imieniu
„Albus" na maleńki trójkątny znak - taki sam jak ten, który ktoś wyrysował na stronicy Baśni
barda Beedle’a.
- Eee... o czym wy... - zaczął niepewnym głosem Ron, ale Hermiona uciszyła go jednym
spojrzeniem i odwróciła się z powrotem do Harry’ego.
- Wciąż się pojawia, prawda? Wiem, Wiktor powiedział, że to znak Grindelwalda, ale ten
znak był też na pewno na tym starym grobie w Dolinie Godryka, a daty na płycie nagrobnej
wskazywały na czas, kiedy Grindelwalda jeszcze nie było na świecie! A teraz to! No cóż, nie
możemy zapytać ani Dumbledore’a, ani Grindelwalda, co to znaczy... nie wiem nawet, czy
Grindelwald jeszcze żyje... ale możemy o to zapytać pana Lovegoode’a. Miał ten symbol na
szyi. Na weselu. Harry, jestem pewna, że to bardzo ważne!
Harry nie odpowiedział od razu. Spojrzał na jej rozgorączkowaną twarz, a potem
odwrócił głowę i wpatrując się w otaczającą ciemność, myślał. Po długim milczeniu
powiedział:
- Hermiono, chyba nie chcemy drugiej Doliny Godryka. Wmówiliśmy sobie nawzajem,
że trzeba ją odwiedzić i...
- Ale ten znak wciąż się gdzieś pojawia! Dumbledore zostawił mi Baśnie barda Beedle’a,
skąd wiesz, czy nie powinniśmy się dowiedzieć, co ten symbol oznacza?

- No i znowu to samo! - Harry poczuł, że ogarnia go lekkie rozdrażnienie. - Wciąż
próbujemy się nawzajem przekonać, że Dumbledore pozostawił nam jakieś tajemne znaki i
wskazówki...
- Wygaszacz okazał się całkiem użyteczny - wtrącił się do rozmowy Ron. - Uważam, że
Hermiona ma rację. Powinniśmy zobaczyć się z Lovegoodem.
Harry spojrzał na niego z niechęcią. Był pewny, że wsparcie, jakiego Ron udzielił
Hermionie, niewiele ma wspólnego z chęcią poznania znaczenia trójkątnego znaku
runicznego.
- Tym razem nie będzie jak w Dolinie Godryka - dodał Ron. - Lovegood jest po twojej
stronie, Harry. Jego „Żongler" przez cały czas cię popiera, wciąż pełno w nim wezwań, żeby
ludzie ci pomagali!
- Jestem pewna, że to bardzo ważne! - powiedziała stanowczo Hermiona.
- A nie uważasz, że gdyby było takie ważne, to Dumbledore powiedziałby mi o tym,
zanim umarł?
- Może... może to jest coś, co sam musisz odkryć - powiedziała takim tonem, jakby nagle
wpadł jej do głowy ostatni argument.
- Tak, tak - poparł ją usłużnie Ron. - To ma sens.
- Nie, nie ma - warknęła Hermiona - ale mimo to nadal mi się wydaje, że powinniśmy
porozmawiać z panem Lovegoodem. Symbol, który wiąże ze sobą Dumbledore^,
Grindelwalda i Dolinę Godryka? Harry, jestem pewna, że powinniśmy się dowiedzieć, o co tu
chodzi!
- Uważam, że powinniśmy zagłosować - odezwał się Ron. - Ci, którzy są za
odwiedzeniem Lovegooda...
Zdążył poderwać rękę przed Hermiona. Wargi zadrżały jej podejrzanie, kiedy uniosła
swoją.
- Przykro mi, Harry, ale zostałeś przegłosowany - powiedział Ron, klepiąc go po plecach.
- Świetnie - powiedział Harry, trochę rozbawiony, a trochę zirytowany. - Ale pod
warunkiem, że jak już sobie porozmawiamy z Lovegoodem, to spróbujemy odnaleźć parę
nowych horkruksów, dobrze? A w ogóle, to gdzie ci Lovegoodowie mieszkają? Czy któreś z
was wie?
- No pewnie, mieszkają niedaleko nas - odrzekł Ron. - Nie wiem dokładnie gdzie, ale
rodzice zawsze pokazywali na wzgórza, kiedy o nich wspominali. Nie będzie trudno znaleźć.
Kiedy Hermiona wróciła na pryczę, Harry powiedział ściszonym głosem:
- Zgodziłeś się tylko dlatego, żeby wrócić do jej łask.

- W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone, a tutaj mamy do czynienia po trochu z
jednym i drugim. Głowa do góry, Harry, są ferie świąteczne, Luna będzie w domu!
Z omiatanego wiatrem wzgórza, na które deportowali się następnego ranka, mieli
wspaniały widok na wioskę Ottery St Catchpole. Z tej wysokości wioska wyglądała jak
kolekcja domków dla lalek, w szerokich, ukośnych smugach słońca, opadających na ziemię
między chmurami. Stali tam z minutę lub dwie, ocieniając oczy dłońmi i patrząc w stronę
Nory, ale mogli tylko dostrzec wysokie żywopłoty i drzewa w sadzie, osłaniające
przygarbiony domek przed oczami mugoli.
- To dziwne uczucie być tak blisko, a nie odwiedzić domu - powiedział Ron.
- No wiesz, niedawno się z nimi widziałeś - zauważyła chłodno Hermiona. - Byłeś tam na
Boże Narodzenie.
- Wcale nie byłem w Norze! - odrzekł Ron, wybuchając nienaturalnym śmiechem. Myślisz, że co, miałem tam pójść i powiedzieć im wszystkim, że was porzuciłem? Taak, Fred
i George bardzo by się z tego ucieszyli. A Ginny, taak, Ginny bardzo by mi współczuła!
- No to gdzie byłeś? - zapytała zaskoczona Hermiona.
- W nowym domu Billa i Fleur. W Muszelce. Bill zawsze był wobec mnie w porządku.
No... może nie był zachwycony, kiedy usłyszał, co zrobiłem, ale powstrzymał się od
komentarzy. Wiedział, że naprawdę jest mi przykro. Reszta rodziny w ogóle nie miała pojęcia,
że tam byłem. Bill powiedział mamie, że on i Fleur nie przyjadą na święta, bo chcą je spędzić
sami. No wiesz, pierwsze wspólne święta w nowym domu. Nie sądzę, by Fleur miała o to
pretensję. Sami wiecie, jak nie znosi Celestyny Warbeck.
Odwrócił się plecami do Nory.
- Spróbujmy tam - powiedział, ruszając szczytem wzgórza.
Szli parę godzin. Hermiona uparła się, by Harry ukrył się pod peleryną-niewidką.
Łańcuch niskich wzgórz okazał się niezamieszkany, napotkali tylko jeden domek, który
wyglądał na opuszczony.
- Myślicie, że to może być ich dom, a oni wyjechali gdzieś na Boże Narodzenie? zapytała Hermiona, zaglądając przez okno do małej, schludnej kuchni z doniczkami geranium
na parapecie. Ron prychnął.
- Nie wiem jak wy, ale ja mam dziwne wrażenie, że jak zajrzymy przez okno do domu
Lovegoodów, to od razu poznamy, że to ich dom. Spróbujmy przeczesać następny łańcuch
wzgórz.
Aportowali się więc kilka mil dalej na północ, na zboczu wzgórza. Wiatr rozwiewał im
włosy i targał ubrania. Zbliżał się już wieczór.

- Aha! - zawołał Ron, wskazując na szczyt wzgórza, z którego wyrastał pionowo ku niebu
najdziwaczniejszy dom, jaki kiedykolwiek widzieli: wielki, czarny cylinder, nad którym
wisiał widmowy księżyc. - To musi być dom Luny! Kto inny mieszkałby w czymś takim?
Wygląda jak wieża!
- Mnie tam wcale nie przypomina wieży - powiedziała Hermiona, marszcząc czoło.
- Bo ty myślisz o wieżach w Hogwarcie, a ja o wieży w szachach.
Ron miał najdłuższe nogi i pierwszy dotarł na szczyt wzgórza. Kiedy wspięli się tam
Harry i Hermiona, dysząc ciężko i trzymając się za boki, stał przed bramą, uśmiechając się
szeroko.
- To ich dom. Zobaczcie.
Do rozwalającej się bramy przybite były trzy tabliczki z odręcznymi napisami. Na
pierwszej było napisane:
ŻONGLER. WYDAWCA: KS. LOVEGOOD
na drugiej:
ZERWIJ SOBIE JEMIOŁĘ
na trzeciej:
UWAGA NA STEROWALNE ŚLIWKI.
Brama zaskrzypiała przeraźliwie, gdy ją otworzyli. Kręta ścieżka, prowadząca do
frontowych drzwi, była obrośnięta dziwnymi roślinami, w tym krzakami z pomarańczowymi,
przypominającymi rzodkiewki owocami, które Luna czasami nosiła jako kolczyki. Harry’emu
wydawało się, że rozpoznał wnykopieńki, i ominął pomarszczony pień szerokim łukiem. Przy
frontowych drzwiach rosły dwie wiekowe dzikie jabłonki, pochylone wiatrem, pozbawione
liści, ale wciąż obsypane maleńkimi, czerwonymi jabłuszkami i obrośnięte kępami jemioły o
białych owocach. Z gałęzi jednej z nich zerknęła na nich mała sowa z lekko
przypłaszczonym, jak u jastrzębia, łebkiem.
- Lepiej zdejmij pelerynę-niewidkę, Harry - powiedziała Hermiona. - To tobie chce
pomagać pan Lovegood, nie nam.

Zrobił tak i oddał jej pelerynę-niewidkę, którą schowała do wyszywanej koralikami
torebki. Potem zastukała trzy razy w grube, czarne drzwi, nabijane żelaznymi ćwiekami i
zaopatrzone w kołatkę w kształcie orła.
Nie minęło dziesięć sekund, gdy drzwi otworzyły się gwałtownie i stanął w nich
Ksenofilius Lovegood, boso, w poplamionej nocnej koszuli. Długie, białe, przypominające
brudną watę cukrową włosy miał w nieładzie. Na weselu Billa i Fleur był z całą pewnością o
wiele wytworniejszy.
- Co? A cóż to znowu? Kim jesteście? Czego chcecie? - zapiszczał płaczliwym głosem,
spoglądając najpierw na Hermionę, potem na Rona, a w końcu na Harry’ego; na widok tego
ostatniego usta ukształtowały mu się w idealne, komiczne „O".
- Dzień dobry, panie Lovegood - powiedział Harry, wyciągając rękę. - Jestem Harry.
Harry Potter.
Ksenofilius nie uścisnął mu dłoni, ale to oko, które nie zezowało na nos, zerknęło na
bliznę na czole Harry’ego.
- Moglibyśmy wejść? - zapytał Harry. - Chcemy pana o coś zapytać.
- Mm... nie jestem pewny, czy to rozsądne - wyszeptał Ksenofilius, po czym przełknął
ślinę i obrzucił szybkim spojrzeniem ogród. - Jestem trochę wstrząśnięty... daję słowo... ja...
obawiam się, że chyba nie powinienem...
- To nie potrwa długo - zapewnił go Harry, trochę urażony tym niezbyt ciepłym
powitaniem.
- Ja... och, więc dobrze... Proszę wejść, szybko. Szybko! Ledwo przekroczyli próg,
Ksenofilius zatrzasnął za nimi drzwi. Stali w najdziwniejszej kuchni, jaką Harry kiedykolwiek
widział. Pomieszczenie było idealnie okrągłe, jak wnętrze wielkiej solniczki. Wszystko było
zakrzywione, żeby pasowało do ścian, piec, zlew i kredensy, i wszystko było pomalowane w
kwiatki, owady i ptaszki jaskrawymi, czystymi kolorami. Harry pomyślał, że widać w tym
rękę Luny, w każdym razie efekt był lekko szokujący.
Pośrodku kuchni wykute z żelaza spiralne schodki prowadziły na górne piętra.
Dochodziły stamtąd jakieś huki, stuki i pobrzękiwania. Harry zastanawiał się, co Luna akurat
robi.
- Lepiej chodźmy na górę - powiedział Ksenofilius, wciąż cały spięty, i poprowadził ich
schodami na pierwsze piętro.
Pokój na górze był połączeniem salonu z pracownią, więc siłą rzeczy był zagracony
jeszcze bardziej niż kuchnia. Choć był o wiele mniejszy i idealnie okrągły, przypomniał
Harry’emu Pokój Życzeń, gdy zamienił się w wielki labirynt ukrytych w nim starych mebli i

rupieci. Każda powierzchnia zawalona była stertami książek. Z sufitu zwisały misternie
wykonane modele różnych dziwnych stworzeń, łopocąc skrzydłami i kłapiąc szczękami.
Luny tu nie było. Huki i stuki wydobywały się z drewnianego obiektu zaopatrzonego w
mnóstwo obracających się trybów i kółek. Wyglądał jak ułomny potomek warsztatu i
kompletu starych półek, ale po chwili Harry wywnioskował, że musi to być maszyna
drukarska, bo wypluwał z siebie egzemplarze „Żonglera".
- Proszę wybaczyć - powiedział Ksenofilius, po czym wyciągnął jakiś podniszczony
obrus spod stosu książek i czasopism, które rozsypały się po podłodze, i zarzucił go na
maszynę, co przytłumiło nieco hałas.
- Czym mogę służyć?
Zanim Harry zdążył odpowiedzieć, Hermiona wydała z siebie cichy okrzyk zgrozy.
- Panie Lovegood... co to jest?
Pokazywała na zawieszony na ścianie olbrzymi, szary, spiralny róg, trochę podobny do
rogu jednorożca.
- To róg chrapaka krętorogiego - odrzekł Ksenofilius.
- Wcale nie! - zawołała Hermiona.
- Hermiono - mruknął zażenowany Harry - to nie jest odpowiednia chwila, żeby...
- Ale... Harry, to jest róg buchorożca! Należy do materiałów handlowych klasy B i
trzymanie go w domu jest niezwykle niebezpieczne!
- Skąd wiesz, że to róg buchorożca? - zapytał Ron i odsunął się od rogu najszybciej, jak
mógł, biorąc pod uwagę zagracenie całego pokoju.
- Z jego opisu w Fantastycznych zwierzętach! Panie Lovegood, powinien pan jak
najszybciej tego się pozbyć, czy pan nie wie, że to może wybuchnąć przy najlżejszym
dotknięciu?
- Chrapak krętorogi - oświadczył dobitnie Ksenofilius, a na jego twarzy pojawił się tępy
upór - jest bardzo nieśmiałym i wysoce magicznym stworzeniem, a jego róg...
- Panie Lovegood, poznaję te wyżłobienia wokół podstawy, to jest róg buchorożca, jest
naprawdę bardzo niebezpieczny... nie mam pojęcia, skąd pan go ma...
- Kupiłem go - oświadczył z godnością Ksenofilius - dwa tygodnie temu od pewnego
uroczego młodego czarodzieja, który wiedział, jak bardzo mnie interesują niesłychanie
rzadkie chrapaki. Niespodzianka dla Luny, na Boże Narodzenie. A teraz - dodał, zwracając się
do Harry’ego - może mi pan wyjaśnić, po co pan tu przyszedł, panie Potter?
- Potrzebujemy pańskiej pomocy - odrzekł Harry, zanim Hermiona zdążyła coś
powiedzieć.

- Ach. Pomocy. Hmm. - Zdrowe oko Ksenofiliusa spoczęło ponownie na bliźnie
Harry’ego, który najwyraźniej przerażał go, ale i jakby hipnotyzował. - Tak. Rzecz w tym,
że... pomaganie Harry’emu Potterowi... nie jest zbyt bezpieczne...
- A czy to nie pan rozgłasza wszem wobec, że pierwszym obowiązkiem każdego
uczciwego czarodzieja jest udzielenie pomocy Harry’emu? - zapytał Ron. - W tym pańskim
czasopiśmie?
Ksenofilius zerknął przez ramię na ukrytą pod obrusem maszynę drukarską.
- Ee... no tak... wyraziłem taki pogląd. Jednakże...
- ...jednakże dotyczy to każdego, tylko nie pana osobiście, tak?
Ksenofilius milczał. Nieustannie przełykał ślinę, rzucając nerwowe spojrzenia to na
Harry’ego, to na Hermionę, to na Rona. Harry miał wrażenie, że toczy się w nim jakaś
bolesna walka wewnętrzna.
- Gdzie jest Luna? - zapytała Hermiona. - Ciekawa jestem, co ona o tym myśli.
Ksenofilius jeszcze raz przełknął ślinę, jakby się przygotowywał do odpowiedzi, po czym
wykrztusił:
- Luna jest... nad potokiem... łowi plumpki słodkowodne. Na pewno... bardzo się ucieszy.
Pójdę i zawołam ją... a potem... tak... dobrze... spróbuję wam pomóc.
Zniknął w otworze spiralnych schodów, a po chwili usłyszeli trzask otwieranych i
zamykanych drzwi. Popatrzyli po sobie.
- Stary, tchórzliwy purchawiec - powiedział Ron. - Luna ma dziesięć razy więcej ikry od
niego.
- Pewnie się boi, co mogłoby się stać z nim i z Luną, gdyby śmierciożercy się
dowiedzieli, że tu byłem - powiedział Harry.
- Ja tam zgadzam się z Ronem - powiedziała Hermiona. - Okropny stary hipokryta. Mówi
każdemu, że trzeba ci pomóc, a sam próbuje umyć od tego ręce. I... naprawdę, trzymajcie się
z daleka od tego rogu.
Harry podszedł do okna. Widać było strumień, wąską, błyszczącą wstęgę wijącą się
daleko w dole, u podstawy wzgórza. Byli bardzo wysoko: jakiś ptak przeleciał obok okna,
gdy spojrzał w stronę Nory, teraz całkowicie przysłoniętej łańcuchem wzgórz. Gdzieś tam
była Ginny. Byli teraz bliżej siebie niż kiedykolwiek od czasu wesela Billa i Fleur, a jednak
na pewno nie miała pojęcia, że on, Harry, patrzy teraz w jej stronę, że o niej myśli. Próbował
przekonać samego siebie, że powinien się z tego cieszyć, bo przecież każdy, kto nawiązał z
nim kontakt, był zagrożony. Zachowanie Ksenofiliusa dobitnie na to wskazywało.

Odwrócił się od okna i jego wzrok padł na inny obiekt, stojący na zniszczonym,
koślawym stoliku. Było to kamienne popiersie pięknej, choć surowo wyglądającej
czarownicy, której głowę zdobił niezwykle wymyślny stroik. Z boku wyrastały dwie dziwne
wypukłości, przypominające złote trąbki akustyczne dla głuchych. Wokół czubka głowy biegł
skórzany pasek, do którego były przyklejone maleńkie, błyszczące, niebieskie skrzydełka, a
czoło miała obwiązane drugim skórzanym paskiem z jedną z owych pomarańczowych
rzodkiewek.
- Spójrzcie na to - powiedział Harry.
- Urocze - powiedział Ron. - Dziwię się, że nie przyszedł w tym na wesele.
Usłyszeli z dołu odgłos zamykanych drzwi i chwilę później z otworu spiralnych schodów
wyłonił się Ksenofilius, tym razem w wysokich kaloszach na patykowatych nogach i z tacą,
na której stał dymiący dzbanek i kilka filiżanek, każda z innej parafii.
- Ach, widzę, że podziwia pan mój ulubiony wynalazek - powiedział, oddając tacę
Hermionie i podchodząc do Harry’ego. - Wymodelowany na głowie pięknej Roweny
Ravenclaw, myślę, że do niej pasuje. Kto ma olej w głowie, temu dość po słowie!
Wskazał na trąbkowate wypukłości.
- To są filtry gnębiwtrysków... zagłuszają wszelkie źródła rozpraszających wrażeń wokół
myśliciela. A tutaj - wskazał na maleńkie skrzydełka - jest propeller żądlibąkowy, służy do
wzbudzania wzniosłego stanu umysłu. I wreszcie - wskazał na pomarańczową rzodkiewkę sterowalna śliwka, wzmaga gotowość do zaakceptowania niezwykłości.
Podszedł do tacy, którą Hermionie udało się złożyć na jednym z zagraconych stolików,
gdzie chybotała się niebezpiecznie.
- Czy mogę państwu zaproponować napar z tykwo-bulwy? Domowej roboty. - Zaczął
rozlewać do filiżanek gęsty, czerwony płyn, przypominający sok burakowy. - Luna jest za
Dolnym Mostem, strasznie się ucieszyła, kiedy jej powiedziałem, że tu jesteście. Powinna
wkrótce nadejść, chce nałowić tyle plumpek, żeby ugotować nam zupę. Proszę siadać i
częstować się cukrem. - Zrzucił stos papierów z fotela, usiadł w nim, założył obute w kalosze
nogi jedna na drugą i zapytał: - Więc w czym mogę panu pomóc, panie Potter?
- Chodzi mi - zaczął Harry, zerkając na Hermionę, która kiwnęła zachęcająco głową - o
ten symbol, który miał pan na szyi podczas wesela Billa i Fleur. Chcemy się dowiedzieć, co
on oznacza.
Ksenofilius uniósł brwi.
- Chodzi panu o symbol Insygniów Śmierci?

ROZDZIAŁ
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Opowieść o trzech braciach
Harry spojrzał na Rona i Hermionę. Mieli takie miny, jakby i oni nie zrozumieli, o co
chodzi Ksenofiliusowi.
- Insygnia Śmierci?
- Tak jest. Nie słyszeliście o nich? Nie jestem tym zaskoczony. Tylko niewielu
czarodziejów w nie wierzy. Przykładem może być ten tępogłowy młodzieniec, który napadł
na mnie na weselu pańskiego brata - skinął głową w stronę Rona - twierdząc, że noszę symbol
słynnego czarnoksiężnika o wątpliwej reputacji. Co za ignorancja! Insygnia Śmierci nie mają
nic wspólnego z czarną magią... w każdym razie nie w takim prymitywnym znaczeniu.
Wierzący rozpoznają się po tym symbolu i mogą liczyć na wzajemną pomoc w Poszukiwaniu.
Rozmieszał kilka bryłek cukru w swoim naparze z tykwobulwy i wypił trochę.
- Proszę mi wybaczyć - odezwał się Harry - ale nadal niewiele z tego rozumiem.
Z grzeczności upił trochę ze swojej filiżanki i ledwo się powstrzymał, by nie wypluć tego
na podłogę: płyn był obrzydliwy, jakby ktoś rozpuścił w wodzie fasolki o smaku gilów z nosa
z kolekcji Bertiego Botta.
- No więc Wierzący poszukują Insygniów Śmierci - powiedział Ksenofilius, oblizując
sobie wargi po wyraźnie dla niego rozkosznym łyku naparu z tykwobulwy.
- Ale co to są te Insygnia Śmierci? - zapytała Hermiona.
Ksenofilius odstawił pustą filiżankę.
- Mam nadzieję, że znają państwo Opowieść o trzech braciach?
Harry odpowiedział: „Nie", ale zarówno Ron, jak i Hermiona powiedzieli: „Tak".
Ksenofilius pokiwał z powagą głową.
- No, no, panie Potter, wszystko się zaczyna od Opowieści o trzech braciach... Mam tu
gdzieś egzemplarz...
Rozejrzał się niezbyt pewnie po zawalonym pergaminami i książkami pokoju, ale
Hermiona powiedziała:

- Ja ją tutaj mam, panie Lovegood.
I wyciągnęła z torebki Baśnie barda Beedle’a.
- Oryginał? - zdumiał się Ksenofilius, a kiedy kiwnęła głową, dodał: - A może by pani
przeczytała na głos? To najlepszy sposób, żebyśmy wszyscy zrozumieli, o co chodzi.
- Ee... no dobrze...
Otworzyła książkę i Harry dostrzegł u góry strony symbol, którego znaczenia chcieli
dociec. Odkaszlnęła i zaczęła czytać.
- Było raz trzech braci, którzy wędrowali opustoszałą, krętą drogą o zmierzchu...
- Mama zawsze mówiła „o północy" - wtrącił Ron, który wyciągnął się wygodnie w
fotelu, z rękami za głową, żeby słuchać.
Hermiona spojrzała na niego z niesmakiem.
- Przepraszam, po prostu uważam, że „o północy" brzmi trochę straszniej!
- No tak, bo przecież nie mamy się czego bać w naszym spokojnym życiu - zakpił Harry,
zanim zdążył się ugryźć w język.
Ksenofilius chyba nie zwrócił na to uwagi, bo dalej patrzył przez okno na niebo.
- Czytaj dalej, Hermiono - dodał szybko Harry.
- Doszli w końcu do rzeki zbyt głębokiej, by przez nią przejść, i zbyt groźnej, by przez nią
przepłynąć. Bracia znali się jednak na czarach, więc po prostu machnęli różdżkami i
wyczarowali most nad zdradziecką tonią. Byli już iv połoiuie mostu, gdy drogę zagrodziła im
zakapturzona postać.
I Śmierć przemówiła do nich...
- Chwileczkę - przerwał jej Harry. - Śmierć do nich przemówiła?
- Harry, to jest bajka!
- No tak, przepraszam. Czytaj dalej.
- I Śmierć przemówiła do nich. Była zła, że tym trzem nowym ofiarom udało się ją
przechytrzyć, bo zwykle wędrowcy tonęli w rzece. Nie dała jednak za wygraną. Postanowiła
udawać, że podziwia czarodziejskie uzdolnienia trzech braci, i oznajmiła im, że każdemu
należy się nagroda za przechytrzenie Śmierci.
I tak, najstarszy brat, który miał wojownicze usposobienie, poprosił o różdżkę, której
magiczna moc przewyższałaby moc każdej z istniejących różdżek, za pomocą której
zwyciężyłby w każdym pojedynku, różdżkę godną czarodzieja, który pokonał Śmierć! I Śmierć
podeszła do najstarszego drzewa rosnącego nad brzegiem rzeki, wycięła z jego gałęzi różdżkę
i dała najstarszemu bratu, mówiąc: „To różdżka z czarnego bzu, zwana Czarną Różdżką.
Mając ją w ręku, zwyciężysz każdego".

Drugi w kolejności starszeństwa brat, który miał złośliwe usposobienie, postanowił
jeszcze bardziej upokorzyć Śmierć i poprosił o moc wzywania umarłych spoza grobu. I Śmierć
podniosła gładki kamień z brzegu rzeki, dała mu go i powiedziała, że ów kamień ma moc
sprowadzenia umarłego zza grobu.
Potem Śmierć zapytała najmłodszego brata, co by chciał od niej dostać. A był on z nich
trzech najskromniejszy, a także najmądrzejszy, więc nie ufał Śmierci. Poprosił o coś, co
pozwoliłoby mu odejść z tego miejsca, nie będąc ściganym przez Śmierć. I Śmierć, bardzo
niechętnie, wręczyła mu swoją Pelerynę-Niewidkę.
- Śmierć miała pelerynę-niewidkę? - przerwał ponownie Harry.
- Żeby podkradać się do ludzi - pouczył go Ron. - Bo czasami jest znudzona rzucaniem
się na nich z wrzaskiem, wymachiwaniem rąk... przepraszam, Hermiono.
- Wówczas Śmierć odstąpiła na bok i pozwoliła trzem braciom przejść przez rzekę i
powędrować dalej, co też uczynili, rozprawiając o przygodzie, która im się przytrafiła, i
podziwiając dary Śmierci.
I zdarzyło się, że trzej bracia się rozstali, każdy poszedł własną drogą.
Pierwszy brat wędrował przez tydzień lub dwa, aż doszedł do pewnej dalekiej wioski i
odszukał czarodzieja, z którym się kiedyś pokłócił. Mając Czarną Różdżkę w ręku, nie mógł
przegrać w pojedynku, który nastąpił. Zostawił ciało martwego przeciwnika na podłodze, a
sam udał się do gospody, gdzie przechwalał się głośno mocą swojej różdżki, którą wydarł
samej Śmierci i dzięki której stał się niezwyciężony.
Tej samej nocy do najstarszego brata, który leżał w łóżku odurzony winem, podkradł się
inny czarodziej. Zabrał mu różdżkę i na wszelki wypadek poderżnął mu gardło.
I tak Śmierć zabrała pierwszego brata.
Tymczasem drugi brat powędrował do własnego domu, w którym mieszkał samotnie.
Zamknął się w izbie, wyjął Kamień, który miał moc sprowadzania zmarłych zza grobu, i
obrócił go trzykrotnie w dłoni. Ku jego zdumieniu i radości, natychmiast pojawiła się przed
nim postać dziewczyny, z którą kiedyś miał nadzieję się ożenić, zanim spotkała ją
przedwczesna śmierć.
Była jednak smutna i zimna, oddzielona od niego jakby woalem. Choć wróciła zza grobu,
nie należała prawdziwie do świata śmiertelników i bardzo cierpiała. W końcu ów drugi brat,
doprowadzony do szaleństwa beznadziejną tęsknotą, zabił się, by naprawdę się z nią
połączyć.
I tak Śmierć zabrała drugiego brata.

Choć Śmierć szukała trzeciego brata przez wiele lat, nigdzie nie mogła go znaleźć.
Dopiero kiedy był w bardzo podeszłym wieku, zdjął z siebie Pelerynę-Niewidkę i dał ją
swojemu synowi. A wówczas pozdrowił Śmierć jak starego przyjaciela i poszedł za nią z
ochotą, i razem, jako równi sobie, odeszli z tego świata.
Hermiona zamknęła książkę. Minęła dłuższa chwila, zanim Ksenofilius zdał sobie
sprawę, że przestała czytać, odwrócił wzrok od okna i powiedział:
- No i mamy tu odpowiedź.
- Słucham? - zapytała z niedowierzaniem Hermiona.
- To są Insygnia Śmierci.
Wziął pióro ze stolika przy swoim łokciu i wyciągnął kawałek pergaminu spomiędzy
sterty książek.
- Czarna Różdżka - powiedział i nakreślił pionową linię na pergaminie. - Kamień
Wskrzeszenia - oznajmił i dodał kółko na szczycie linii. - Peleryna-niewidka - stwierdził,
otaczając linię i kółko trójkątem, tworząc symbol, który tak intrygował Hermionę. - Razem
tworzą symbol Insygniów Śmierci.
- Ale w tej bajce nie padły słowa „Insygnia Śmierci" - zauważyła Hermiona.
- Oczywiście, że nie - odrzekł Ksenofilius, szalenie z siebie zadowolony. - To bajka, jej
celem jest zabawienie dzieci, a nie pouczenie. Ale ci, którzy rozumieją te sprawy, wiedzą, że
ta stara opowieść odnosi się do trzech przedmiotów, albo Insygniów, które razem
zgromadzone uczynią z ich właściciela pana Śmierci.
Zapadło milczenie. Ksenofilius znowu spojrzał w okno. Słońce było już nisko na niebie.
- Luna powinna wkrótce nałowić dość plumpek - powiedział wreszcie.
- Mówiąc „pan Śmierci"... - zaczął Ron.
- Pan - przerwał mu Ksenofilius, machając ręką.
- Mistrz. Zwycięzca. Pogromca. Jak wolisz.
- Ale czy... czy pan chce powiedzieć... - zaczęła powoli Hermiona, a Harry był pewny, że
stara się, by w jej głosie nie zabrzmiała choćby najsłabsza nuta niedowierzania
- ...że te przedmioty... te Insygnia... naprawdę istnieją? Ksenofilius ponownie uniósł brwi.
- Ależ oczywiście.
- Ale... - tym razem w głosie Hermiony Harry dosłyszał już niedowierzanie - panie
Lovegood, jak pan może wierzyć w takie...
- Luna opowiadała mi o tobie, młoda damo - rzekł Ksenofilius. - Nie brak ci, jak
mniemam, inteligencji, ale jesteś ograniczona. Masz ciasny umysł.

- Może powinnaś założyć ten kapelusz, Hermiono - odezwał się Ron, wskazując głową
absurdalny stroik na kamiennym popiersiu. Widać było, że z trudem powstrzymuje się od
śmiechu.
- Panie Lovegood - nie dawała za wygraną Hermiona - wszyscy wiemy, że są takie rzeczy
jak peleryny-niewidki. Są rzadkością, ale istnieją. Ale...
- Och, ale to trzecie Insygnium jest prawdziwą peleryną-niewidką, panno Granger! Chcę
przez to powiedzieć, że nie jest to jakiś podróżny płaszcz, nasycony czarem zwodzącym czy
oślepiającym, albo utkanym z włosów demimoza, który początkowo ukrywa właściciela, ale z
upływem czasu coraz bardziej traci te magiczne właściwości, aż w końcu przestaje cokolwiek
ukrywać, bo mętnieje. Mówimy tutaj o tej jedynej Pelerynie, która naprawdę i rzeczywiście
czyni tego, kto ją nosi, całkowicie niewidzialnym, i nie podlega zgubnym wpływom czasu,
dając właścicielowi stałe i nieprzenikalne ukrycie, bez względu na to, jakie zaklęcia na nią się
rzuci. Ile takich peleryn panna Granger już widziała?
Hermiona otworzyła usta, żeby mu odpowiedzieć, lecz po chwili je zamknęła. Była
bardzo zmieszana. Ona, Harry i Ron spojrzeli na siebie. A Harry wiedział, że wszyscy troje
myślą to samo. Bo tak się zdarzyło, że właśnie taka peleryna, jaką przed chwilą opisał
Ksenofilius, spoczywała w torebce Hermiony na jej kolanach.
- No właśnie - rzekł Ksenofilius, jakby pokonał ich mocnym argumentem w jakiejś
zażartej dyspucie. - Nikt z państwa nigdy czegoś takiego nie widział. Właściciel byłby
niewiarygodnie bogaty, prawda?
Znowu zerknął przez okno. Niebo zaczęło się już różowić.
- No dobrze - powiedziała Hermiona, wciąż trochę zakłopotana. - Powiedzmy, że ta
peleryna istnieje... ale co z tym kamieniem, panie Lovegood? Z tym, który pan nazwał
Kamieniem Wskrzeszenia?
- Jak to co z nim?
- No... jak może coś takiego istnieć?
- A można udowodnić, że nie istnieje? Hermiona spojrzała na niego z oburzeniem.
- Ależ to jest... bardzo przepraszam, ale to jest po prostu śmieszne! Niby jak mogę
udowodnić, że on nie istnieje? Co, może mam brać po kolei do ręki wszystkie kamyki świata,
żeby każdy wypróbować? W ten sposób można dowodzić istnienia czegokolwiek, jeśli jedyną
podstawą wiary, że coś istnieje, jest niemożność udowodnienia, że to coś nie istnieje!
- No właśnie, można - powiedział Ksenofilius. - Rad jestem, widząc, że pani umysł
trochę się otwiera.

- Więc wierzy pan - wtrącił szybko Harry, zanim Hermiona zdołała ochłonąć z oburzenia
- że ta Czarna Różdżka też istnieje?
- Och, w tym przypadku mamy świadectw bez liku - rzekł Ksenofilius. - Czarna Różdżka
jest tym Insygnium, które najłatwiej wyśledzić ze względu na sposób, w jaki przechodzi z rąk
do rąk.
- To znaczy?
- To znaczy, że właściciel Czarnej Różdżki musi zdobyć ją na swoim poprzedniku, jeśli
chce być jej prawdziwym panem. Słyszał pan zapewne, jak ta różdżka trafiła do rąk Egberta
Zuchwałego, który zabił Emeryka Złego? O Godelocie, który zmarł we własnej piwnicy po
tym, jak jego syn, Hereward, zabrał mu różdżkę? O strasznym Loksjasie, który zdobył
różdżkę na Barnabaszu Deverillu, zabijając go? Karty historii świata czarodziejów
poznaczone są krwawym śladem Czarnej Różdżki.
Harry spojrzał na Hermionę. Łypała spode łba na Ksenofiliusa, ale milczała.
- Więc jak pan myśli, gdzie jest teraz ta różdżka? - zapytał Ron.
- Kto to wie? - westchnął Ksenofilius, patrząc przez okno. - Kto wie, gdzie jest teraz
ukryta Czarna Różdżka? Ślad urywa się na Arkusie i Liwiuszu. Któż może powiedzieć, który
z nich naprawdę pokonał Loksjasa, a który zabrał mu różdżkę? I któż wie, kto z kolei ich
mógł pokonać? Historia, niestety, milczy na ten temat.
Zapanowało milczenie, które w końcu przerwała Hermiona:
- Panie Lovegood, czy ród Peverellów ma coś wspólnego z Insygniami Śmierci?
Ksenofilius wyglądał na zaskoczonego tym pytaniem, a Harry’emu coś drgnęło w
pamięci, ale nie mógł sobie tego umiejscowić. Peverell... gdzieś już słyszał to nazwisko...
- A więc wprowadziłaś mnie w błąd, młoda damo! - zawołał Ksenofilius, który
wyprostował się w fotelu i utkwił spojrzenie w Hermionie. - Myślałem, że panna Granger nic
nie wie o Insygniach Śmierci! Wielu z nas, Poszukiwaczy, wierzy, że Peverellowie mają wiele
wspólnego z Insygniami Śmierci! Co ja mówię! Wszystko!
- Kim są ci Peverellowie? - zapytał Ron.
- Takie nazwisko było na jednym grobie w Dolinie Godryka - powiedziała Hermiona,
wciąż przypatrując się Ksenofiliusowi. - Ignotus Peverell. A nad nim był ten znak.
- No właśnie! - ucieszył się Ksenofilius, unosząc w górę palec wskazujący. - Znak
Insygniów Śmierci na grobie Ignotusa jest ostatecznym dowodem!
- Czego? - zapytał Ron.
- Jak to czego? Tego, że owi trzej bracia to byli właśnie Peverellowie! Antioch, Kadmus i
Ignotus Peverellowie! I że to właśnie oni byli pierwszymi właścicielami Insygniów Śmierci!

Jeszcze raz zerknął przez okno i wstał, wziął tacę i ruszył ku spiralnym schodom.
- Zostaną państwo na obiedzie? - zawołał, gdy już zniknął na schodach. - Każdy gość
zawsze prosi o nasz przepis na zupę z plumpek słodkowodnych!
- Pewnie po to, by go pokazać na Oddziale Zatruć w Świętym Mungu - powiedział
półgębkiem Ron.
Harry odczekał, aż usłyszy krzątanie się Ksenofiliusa w kuchni, zanim się odezwał.
- Co o tym myślisz? - zapytał Hermionę.
- Och, Harry - westchnęła - to jest stek bzdur. To nie może być prawdziwe wyjaśnienie
znaczenia tego symbolu. To tylko jakaś dziwaczna fantazja na ten temat. Niepotrzebnie
tracimy tu czas.
- Warto pamiętać, że to jest facet, który wymyślił chrapaki krętorogie - powiedział Ron.
- Ty też w to nie wierzysz? - zapytał go Harry.
- Pewnie że nie. To tylko jedna z tych rzeczy, które się opowiada dzieciom, żeby się
czegoś nauczyły. „Nie szukaj kłopotów, nie wdawaj się w bójki, nie bierz do ręki nieznanych
ci przedmiotów! Nie wychylaj się, pilnuj własnego nosa, a wszystko będzie w porządku". Jak
by się tak zastanowić - dodał - to może ta opowieść wyjaśnia, dlaczego różdżki z czarnego
bzu uważa się za przynoszące pecha.
- O czym ty mówisz?
- To przecież jeden z naszych przesądów. „Czarownica urodzona w maju poślubi
mugola". „O zmierzchu zaczarowane, o północy odczarowane". „Różdżka z czarnego bzu
szczęścia nie przyniesie". Nie słyszeliście tego? Mama zna tego mnóstwo.
- Harry i ja wychowaliśmy się w domach mugoli - przypomniała mu Hermiona. - Nas
uczyli innych przesądów. - Westchnęła głęboko, bo z kuchni dotarł do nich jakiś obrzydliwy
zapach. Jedyną dobrą stroną rozdrażnienia, jakie wywołał w niej Ksenofilius, było to, że
sprawiała wrażenie, jakby zapomniała o swojej urazie wobec Rona. - Chyba masz rację. To
taka moralizująca opowiastka, wiadomo, który dar jest najlepszy, który kto wybierze...
Wszyscy troje odezwali się jednocześnie. Hermiona powiedziała: „Peleryna", Ron:
„Różdżka", a Harry: „Kamień".
Spojrzeli na siebie, trochę zaskoczeni, a trochę rozbawieni.
- Można było przewidzieć, że powiesz „peleryna" - zwrócił się Ron do Hermiony - ale
przecież nie trzeba być niewidzialnym, jak się ma taką różdżkę. Niepokonaną różdżkę,
Hermiono, zastanów się!
- Pelerynę-Niewidkę już mamy - zauważył Harry.

- I pragnę ci zwrócić uwagę, że bardzo nam pomogła! - dodała Hermiona. - Natomiast
Czarna Różdżka to potencjalne źródło kłopotów...
- Tylko wtedy, gdy chwalisz się wszystkim, że ją masz - nie dawał za wygraną Ron. Tylko wtedy, kiedy jesteś na tyle głupi, by wywijać nią nad głową i wyśpiewywać: „Mam
niepokonaną różdżkę, kto się odważy, niech spróbuje, to zobaczy!" Ale jeśli będziesz trzymał
dziób na kłódkę...
- No tak, ale czy ty potrafisz trzymać dziób na kłódkę? - przerwała mu Hermiona. Wiecie co? W tym wszystkim, co on nam powiedział, jedno jest prawdą: że od wielu stuleci
krążą opowieści o różdżkach o niespotykanej mocy.
- Naprawdę? - zdziwił się Harry.
Hermiona spojrzała na niego z politowaniem. Jej mina była tak wzruszająco znajoma, że
Harry i Ron uśmiechnęli się do siebie znacząco.
- Berło Śmierci, Różdżka Przeznaczenia... takie różdżki pojawiają się pod różnymi
nazwami od wieków, zwykle należą do jakiegoś czarnoksiężnika, który chełpi się ich
posiadaniem. O kilku z nich wspominał profesor Binns, ale... och, to wszystko są bzdury.
Różdżka może mieć tylko taką magiczną moc, jaką ma czarodziej, który jej używa. Niektórzy
po prostu lubią się przechwalać, że są więksi i lepsi od innych.
- Ale skąd wiesz - powiedział Harry - że te wszystkie różdżki... Berło Śmierci czy
Różdżka Przeznaczenia... nie są tą samą różdżką, przez stulecia ukrytą pod różnymi
nazwami?
- No właśnie, i że wszystkie nie są tą Czarną Różdżką, podarowaną przez Śmierć? - dodał
Ron.
Harry roześmiał się: przyszła mu do głowy dziwna myśl, którą jednak po zastanowieniu
uznał za śmieszną. Przypomniał sobie, że choć jego różdżka wyczyniała dziwne rzeczy tamtej
nocy, gdy ścigał go Voldemort, to jednak była zrobiona z ostrokrzewu, a nie z czarnego bzu, i
że wykonał ją Ollivander. No i gdyby była niepokonana, to chyba nie mogłaby się złamać...
- A ty dlaczego wybrałbyś Kamień? - zapytał go Ron.
- No wiesz, skoro można nim sprowadzić kogoś zza grobu, to moglibyśmy ściągnąć tu
Syriusza, Szalonookiego... Dumbledore’a... moich rodziców...
Ani Ron, ani Hermiona nie uśmiechnęli się.
- Ale według barda Beedle’a oni wcale nie chcieliby wrócić, prawda? - dodał. Hermiono, czy jest więcej opowieści o kamieniu, który ma moc wskrzeszania zmarłych?
- Nie - odpowiedziała ponuro. - Nie sądzę, żeby ktokolwiek poza panem Lovegoodem
wierzył w takie bzdury. Beedle prawdopodobnie zaczerpnął swój pomysł z idei Kamienia

Filozoficznego, tyle że jego kamień wskrzesza umarłych, a Kamień Filozoficzny daje
nieśmiertelność.
Dochodzący z kuchni fetor stawał się coraz trudniejszy do wytrzymania: przywodził na
myśl zapach przypalonych, niepranych majtek. Harry zastanawiał się, ile trzeba będzie zjeść
tego, co Ksenofilius uwarzy, by nie ranić jego uczuć.
- No dobrze, ale co z peleryną-niewidką? - zapytał powoli Ron. - Tutaj miał rację, nie
uważasz? Często używałem peleryny Harry’ego i wiem, że jest naprawdę dobra, ale nigdy się
nad tym nie zastanawiałem. Nigdy o podobnej nie słyszałem. Jest po prostu niezawodna.
Jeszcze nigdy nikt nas pod nią nie zobaczył...
- Ron, to chyba oczywiste... przecież pod nią jest się niewidzialnym!
- Tak, ale pamiętasz, co on mówił o tych wszystkich innych pelerynach? To wszystko
prawda! Nie zastanawiałem się nad tym przedtem, ale słyszałem różne gadki o pelerynach,
które z biegiem czasu utraciły magiczną moc albo w których zaklęcia wypalały dziury.
Peleryna Harry’ego należała do jego ojca, więc na pewno nie jest nowa, a jednak jest...
doskonała!
- No tak, Ron, ale ten kamień...
Podczas gdy Ron i Hermiona dyskutowali szeptem, Harry krążył po pokoju, prawie ich
nie słuchając. Doszedł do spiralnych schodów, spojrzał w górę i zamarł z wrażenia. Z sufitu
położonego wyżej pokoju spojrzała na niego jego własna twarz.
Dopiero po dłuższej chwili zdał sobie sprawę, że to nie lustro, tylko malowidło.
Zaciekawiony ruszył schodami w górę.
- Harry, co ty robisz? Nie powinieneś wałęsać się po domu, jak jego tu nie ma!
Ale Harry już był na drugim piętrze.
Luna udekorowała swoją sypialnię pięcioma wspaniale namalowanymi twarzami:
Harry’ego, Rona, Hermiony, Ginny i Neville’a. Nie poruszały się, jak portrety w Hogwarcie,
ale wyczuwało się w nich jakąś magię. Harry odniósł wrażenie, że oddychają. Wokół
malowideł wił się złoty łańcuch, łącząc je razem, ale dopiero po minucie lub dwóch Harry
spostrzegł, że ogniwami łańcucha są wypisane złotym tuszem słowa... a właściwie jedno
słowo: przyjaciele... przyjaciele. .. przyjaciele...
Ogarnęło go wzruszenie. Rozejrzał się po pokoju. Obok łóżka była wielka fotografia
małej Luny z kobietą bardzo do niej podobną. Obejmowały się. Luna wyglądała o wiele
porządniej niż zwykle. Fotografia była zakurzona, co wydało mu się dość dziwne. Rozejrzał
się.

Coś tu było nie w porządku. Bladoniebieski dywan też był pokryty grubą warstwą kurzu.
W otwartej szafie nie było żadnych ubrań. Łóżko sprawiało wrażenie, jakby nikt w nim od
dawna nie spał. Na najbliższym oknie pająk utkał pajęczynę, przez którą przeświecało
krwistoczerwone niebo.
- Co się stało? - zapytała Hermiona, gdy Harry zszedł na dół, ale zanim zdążył
odpowiedzieć, na szczycie schodów pojawił się Ksenofilius z tacą, na której tym razem stały
cztery miski.
- Panie Lovegood - powiedział Harry - gdzie jest Luna?
- Słucham?
- Gdzie jest Luna?
Ksenofilius zatrzymał się na najwyższym stopniu schodów.
- Ja... ja już państwu mówiłem. Jest przy Dolnym Moście, łowi plumpki.
- Więc dlaczego pan przyniósł tylko cztery miski? Ksenofilius próbował coś powiedzieć,
ale żaden dźwięk nie wydobył się z jego ust. Słychać było tylko terkot maszyny drukarskiej i
cichy grzechot miseczek na tacy w drżących rękach Ksenofiliusa.
- Sądzę, że Luny nie ma tu od tygodni - powiedział Harry. - Znikły jej ubrania, w jej
łóżku nikt od dawna nie spał. Gdzie ona jest? I dlaczego pan wciąż wygląda przez okno?
Ksenofilius upuścił tacę, miseczki roztrzaskały się na drobne kawałki. Harry, Ron i
Hermiona wyciągnęli różdżki. Ksenofilius zamarł z ręką tuż przy kieszeni. W tym momencie
w maszynie drukarskiej coś huknęło i spod obrusa wysypały się świeże egzemplarze
„Żonglera". Maszyna umilkła.
Hermiona pochyliła się i podniosła jeden z egzemplarzy, wciąż celując różdżką w pana
Lovegooda.
- Harry, popatrz na to.
Podszedł do niej tak szybko, jak mógł, biorąc pod uwagę stopień zagracenia pokoju. Na
pierwszej stronie „Żonglera" widniała jego fotografia, ozdobiona słowami: Niepożądany
Numer Jeden, a pod nią wysokość nagrody za jego głowę.
- A więc „Żongler" zmienił linię, tak? - zapytał chłodno, a myśli krążyły mu szybko po
głowie. - I co pan niedawno zrobił w ogrodzie, panie Lovegood? Wysłał pan sowę do
ministerstwa?
Ksenofilius oblizał wargi.
- Zabrali Lunę - wyszeptał. - Za to, co przedtem pisałem. Zabrali moją Lunę i nie wiem,
gdzie jest, co z nią zrobili. Ale mogą ją odesłać, jeśli... jeśli...
- ...jeśli wyda im pan Harry’ego, tak? - skończyła za niego Hermiona.

- Nic z tego - oświadczył zdecydowanie Ron. - Z drogi, wychodzimy.
Ksenofilius jakby nagle gwałtownie się postarzał. Usta wykrzywił mu okropny grymas.
- Będą tu lada chwila. Muszę ocalić Lunę. Nie mogę jej stracić. Nie wyjdziecie stąd.
Rozłożył szeroko ręce, a Harry ujrzał nagle w wyobraźni swoją matkę wykonującą taki
sam gest przed jego łóżeczkiem.
- Niech pan nas nie zmusza do tego, byśmy zrobili panu krzywdę - powiedział. - Proszę
zejść z drogi, panie Lovegood.
- HARRY! - krzyknęła Hermiona.
Przed oknami przemknęły postacie na miotłach. Gdy wszyscy troje na nie spojrzeli,
Ksenofilius wyciągnął różdżkę. W ostatniej chwili Harry zdał sobie sprawę ze swojego błędu:
rzucił się w bok, popychając Rona i Hermionę, gdy rzucone przez Ksenofiliusa zaklęcie
oszałamiające świsnęło przez pokój, trafiając w róg buchorożca.
Straszliwa eksplozja targnęła całym domem. Kawałki drewna, papieru i różnych rupieci
poleciały we wszystkie strony, a pokój zasnuła chmura gęstego białego pyłu. Harry wyleciał
w powietrze i runął na podłogę, osłaniając głowę ramionami przed gradem kamieni,
kawałków cegieł i śmieci. Usłyszał krzyk Hermiony, ryk Rona i serię ogłuszających
metalicznych dudnień, po których poznał, że siła eksplozji zdmuchnęła Ksenofiliusa na sam
dół po spiralnych schodach.
Spróbował się wydostać spod zwału rupieci, ledwo łapiąc oddech w obłoku pyłu. Zapadła
się połowa sufitu: z wielkiej dziury zwisało łóżko Luny. Popiersie Roweny Ravenclaw leżało
tuż obok niego, brakowało mu połowy twarzy. Kawałki pergaminu wciąż unosiły się w
powietrzu, a maszyna drukarska leżała na boku, blokując schody do kuchni. A potem tuż koło
niego poruszył się jakiś biały kształt i Hermiona, cała pokryta grubą warstwą pyłu,
przycisnęła palec do ust.
Usłyszeli, jak drzwi frontowe otworzyły się z hukiem.
- A nie mówiłem ci, że nie trzeba się tak spieszyć, Travers? - rozległ się gruby glos. - Nie
mówiłem ci, że temu czubkowi znowu się we łbie pomieszało?
Coś huknęło i Ksenofilius krzyknął z bólu.
- Nie... nie... na górze... Potter!
- Powiedziałem ci w zeszłym tygodniu, Lovegood, że jeśli tu wrócimy, to tylko po jakąś
naprawdę wartościową informację! Pamiętasz, jak to było? Jak chciałeś przehandlować ten
kretyński stroik za swoją córkę? A tydzień wcześniej - jeszcze jeden huk i jeszcze jeden
wrzask bólu - pamiętasz, jak sobie pomyślałeś, że oddamy ci ją, jeśli nam pokażesz dowód na
istnienie chrapaka – bang! – krzywo - bang! - rogiego?

- Nie... nie... błagam! Tam naprawdę jest Potter! Naprawdę!
- A teraz wezwałeś nas tutaj po to, żeby nas wysadzić w powietrze?!! - ryknął
śmierciożerca, po czym nastąpiła seria huków i wrzasków Ksenofiliusa.
- Selwyn, to wszystko wygląda tak, jakby się miało zaraz zawalić - odezwał się inny głos.
- Schody są całkowicie zablokowane. Mogę spróbować je oczyścić? Boję się, że to wszystko
runie.
- Ty plugawy łgarzu! - krzyknął pierwszy śmierciożerca, nazwany Selwynem. - Ty nigdy
nie widziałeś Pottera na oczy! Myślałeś, że uda ci się zwabić nas tutaj i pozabijać, tak? I co,
myślisz, że w ten sposób odzyskasz córkę?
- Przysięgam... przysięgam... Potter jest na górze!
- Homenum revelio - powiedział śmierciożerca stojący u stóp schodów.
Harry usłyszał zduszony okrzyk Hermiony i odniósł dziwne wrażenie, że coś na niego
spadło, pogrążając go w swoim cieniu.
- Selwyn, tam na górze ktoś jest!
- To Potter, mówię wam, to Potter! - załkał Ksenofilius. - Oddajcie mi Lunę... błagam...
tylko mi ją oddajcie...
- Dostaniesz swoją małą z powrotem - powiedział Selwyn - jeśli wejdziesz na górę i
przyprowadzisz mi tu Harry’ego Pottera. Ale jeśli to zasadzka, jakaś sprytna sztuczka, jeśli
czyha tam na nas twój kumpel, to zobaczymy, czy z twojej córuni coś zostanie, żebyś miał co
pogrzebać.
Ksenofilius jęknął ze strachu i rozpaczy. Rozległy się jakieś chroboty i huki, jakby
próbował dostać się na schody przez zwały gruzu.
- Musimy stąd zwiewać - wyszeptał Harry. Korzystając z hałasu, jaki robił Ksenofilius,
wygramolił się spod stosu szczątków i rupieci. Ron był zakopany najgłębiej; Harry i
Hermiona wspięli się najciszej jak potrafili po zwałach gruzu do miejsca, w którym leżał, i
próbowali ściągnąć ciężką komodę z jego nóg. Huki i chroboty rozbrzmiewały coraz bliżej,
więc Hermiona odważyła się uwolnić Rona za pomocą Zaklęcia Swobodnego Zwisu.
- W porządku - wydyszała Hermiona, gdy roztrzaskana maszyna drukarska blokująca
otwór schodów zaczęła dygotać: Ksenofilius był już bardzo blisko. - Ufasz mi, Harry?
Kiwnął głową.
- To daj mi pelerynę-niewidkę. Ron, wskakuj pod nią.
- Ja? Ale Harry...
- Ron! Harry, trzymaj mnie mocno za rękę, Ron, złap mnie za ramię.

Harry wyciągnął lewą rękę. Ron zniknął pod peleryną-niewidką. Maszyna drukarska
rozdygotała się na dobre: Ksenofilius próbował ją usunąć, używając Zaklęcia Swobodnego
Zwisu. Harry nie miał pojęcia, na co czeka Hermiona.
- Trzymaj mocno - szepnęła Hermiona. - Trzymaj mocno... za chwilę...
Nad maszyną drukarską pojawiła się biała jak kreda twarz Ksenofiliusa.
- Obliviate! - krzyknęła Hermiona, celując różdżką najpierw w jego twarz, a potem
szybko w podłogę pod nimi. - Deprimo!
Zaklęcie wyrąbało dziurę w podłodze salonu. Spadli przez nią jak kamienie. Harry,
ściskając kurczowo Hermionę za rękę, usłyszał pod sobą wrzask i w ułamku sekundy
dostrzegł dwóch mężczyzn, usiłujących umknąć przed spadającymi na nich z sufitu
kawałkami cegieł, wapna i roztrzaskanych mebli. Łoskot zawalającego się domu wypełnił mu
uszy, Hermiona okręciła się w powietrzu i pociągnęła go w ciemność.

ROZDZIAŁ

DWUDZIESTY

DRUGI

Insygnia Śmierci
Harry upadł bez tchu na trawę i natychmiast się podniósł. Wylądowali o zmierzchu na
skraju jakiegoś pola. Hermiona już biegała wokół nich, machając różdżką.
- Protego totalum... Salvio bexia...
- Ten cholerny stary kapuś! - wydyszał Ron, wyłaniając się spod peleryny-niewidki i
rzucając ją Harry’emu. - Hermiono, jesteś wielka, naprawdę wielka, nie mogę uwierzyć, że
wyszliśmy z tego cało!
- Cave inimicum... A nie mówiłam, że to róg buchorożca? Nie ostrzegałam go? No i jego
dom wyleciał w powietrze!
- I bardzo dobrze - powiedział Ron, oglądając swoje podarte dżinsy i rozcięcia na nogach.
- Jak myślicie, co z nim zrobią?
- Och, mam nadzieję, że go nie zabiją! - jęknęła Hermiona. - Właśnie dlatego chciałam,
żeby śmierciożercy zobaczyli Harry’ego, zanim się deportowaliśmy. Żeby wiedzieli, że
Ksenofilius nie kłamał!
- Ale dlaczego kazałaś mi się ukryć? - zapytał Ron.
- Bo ty wciąż leżysz w łóżku chory na groszopryszczkę! Porwali Lunę, bo jej ojciec
popierał Harry ego! Co by się stało z twoją rodziną, gdyby się dowiedzieli, że jesteś z nim?
- A co z twoimi rodzicami?
- Są w Australii. Powinni być bezpieczni. O niczym nie wiedzą.
- Jesteś wielka - powtórzył Ron, patrząc na nią z podziwem.
- Tak, jesteś naprawdę wielka, Hermiono - zgodził się z nim skwapliwie Harry. - Nie
wiem, co byśmy bez ciebie zrobili.
Rozpromieniła się, ale natychmiast spoważniała.
- Ale co z Luną?
- No cóż, jeśli mówili prawdę i ona wciąż żyje... - zaczął Ron.
- Nie mów tak, nie mów tak! - pisnęła Hermiona.

- Ona musi żyć, musi!
- ...to chyba jest w Azkabanie - dokończył Ron.
- Ale czy przeżyje... wielu tego nie przeżyło...
- Przeżyje - powiedział Harry. Nie był w stanie dopuścić do siebie alternatywy. - Jest
twarda, o wiele twardsza, niż ci się wydaje. Pewnie opowiada współwięźniom o
gnębiwtryskach i narglach.
- Mam nadzieję, że się nie mylisz - mruknęła Hermiona, ocierając oczy. - Bardzo by mi
było żal Ksenofiliusa, gdyby...
- ...gdyby nie próbował nas wydać śmierciożercom, tak, mnie też - dokończył Ron.
Rozstawili namiot i schowali się do środka. Ron przygotował herbatę. Po tej
dramatycznej ucieczce zimne, zatęchłe wnętrze namiotu wydało im się bezpieczne, znajome i
przyjazne.
- Och, po co myśmy tam leźli! - jęknęła Hermiona po kilku minutach milczenia. - Harry,
miałeś rację, to była powtórka z Doliny Godryka, kompletne zmarnowanie czasu! Insygnia
Śmierci... co za bzdury... chociaż... zaraz... on to wszystko mógł wymyślić, nie uważacie?
Pewnie sam nie wierzy w te Insygnia, po prostu chciał nas zagadać, czekając na
śmierciożerców!
- Nie sądzę - rzekł Ron. - Cholernie trudno wymyślać takie rzeczy, kiedy coś ci grozi.
Odkryłem to, kiedy napadli mnie ci szmalcownicy. Łatwiej było udać Staną Shunpike’a, bo
coś o nim wiedziałem, niż wymyślić jakąś zupełnie nową osobę. A stary Lovegood był pod
wielką presją, starając się nas zatrzymać. Myślę, że powiedział nam prawdę, a w każdym
razie to, co uważał za prawdę, żeby zyskać na czasie.
- Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? - westchnęła Hermiona. - Nawet jeśli nie zmyślał,
to podobnych bzdur nie słyszałam w całym swoim życiu.
- Chwileczkę - powiedział Ron. - Komnata Tajemnic też nam się wydawała tylko legendą,
prawda?
- Ale, Ron, przecież te Insygnia Śmierci nie mogą istnieć!
- Wciąż to powtarzasz, a jednak jedno z nich istnieje - zauważył Ron. - Pelerynaniewidka Harry’ego...
- Opowieść o trzech braciach to bajka - oświadczyła stanowczo Hermiona. - Bajka o
strachu, jaki w ludziach budzi śmierć. Gdyby przeżycie było takie proste jak schowanie się
pod peleryną-niewidką, to już dawno mielibyśmy wszystko, czego byśmy sobie zażyczyli!
- No, nie wiem. A gdybyśmy mieli tę Czarną Różdżkę? - zapytał Harry, obracając w
palcach oporną różdżkę z tarniny.

- Nie ma żadnej Czarnej Różdżki!
- Sama mówiłaś, że było mnóstwo różdżek... Berło Śmierci i te różne inne...
- No dobrze, więc wierz sobie w tę Czarną Różdżkę, ale co z Kamieniem Wskrzeszenia?
- zapytała ironicznym tonem, kreśląc palcem w powietrzu cudzysłowy. - Żadne czary nie
mogą wskrzesić umarłego!
- Kiedy moja różdżka połączyła się z różdżką Sama-Wiesz-Kogo, pojawili się moi
rodzice... Cedrik...
- Ale przecież oni naprawdę nie ożyli! Takie blade... widma... nie są tym samym, co
naprawdę żywe osoby!
- Ale ta dziewczyna z bajki też tak naprawdę nie wróciła do świata śmiertelników,
prawda? Ta bajka mówi, że kiedy człowiek umrze, należy do świata zmarłych. A jednak ten
drugi brat ją widział, rozmawiał z nią, nawet żył z nią przez jakiś czas...
Hermiona zmarszczyła lekko czoło, ale w jej twarzy Harry dostrzegł jeszcze coś prócz
namysłu, coś trudniejszego do określenia. A potem, gdy spojrzał na Rona, zrozumiał, że to był
strach: przestraszył ją opowiadaniem o życiu ze zmarłymi.
- A ten Peverell, który jest pochowany w Dolinie Godryka... - powiedział pospiesznie,
starając się nadać swojemu głosowi ton chłodnego rozsądku. - Wiesz coś o nim?
- Nie - odpowiedziała i widać było, że z ulgą przyjęła zmianę tematu. - Po prostu
sprawdziłam to nazwisko po tym, jak spostrzegłam na nagrobku ten znak. Jestem pewna, że
gdyby był kimś sławnym albo gdyby dokonał czegoś ważnego, wspomniano by o nim w
którejś z naszych książek. Nazwisko „Peverell" znalazłam tylko w jednej książce, w
Szlachectwie naturalnym, czyli genealogii prawdziwych czarodziejów. Pożyczyłam ją od
Stworka - dodała, bo Ron uniósł brwi. - Są tam wymienione rody czarodziejów czystej krwi,
które w linii męskiej już wygasły. Ród Peverellów należy do tych, które wygasły
najwcześniej.
- Wygasły w linii męskiej? - powtórzył Ron.
- To oznacza, że takie nazwisko już nie występuje, a w przypadku Peverellów nie
występuje od stuleci. Ale mogą mieć potomków, tylko że noszą teraz inne nazwisko.
I nagle Harry doznał olśnienia, uświadomił sobie skojarzenie, jakie mu przyszło do
głowy na dźwięk tego nazwiska, wspomnienie brudnego starego mężczyzny, wymachującego
brzydkim pierścieniem przed nosem urzędnika ministerstwa.
- Marvolo Gaunt! - krzyknął.
- Że co?! - zawołali jednocześnie Ron i Hermiona.

- Marvolo Gaunt! Dziadek Sami-Wiecie-Kogo! W myśl-odsiewni! Z Dumbledore’em!
Marvolo Gaunt powiedział, że jest potomkiem Peverellów!
Ron i Hermiona wytrzeszczyli oczy.
- Ten pierścień, ten, który stał się horkruksem... Marvolo Gaunt powiedział, że jest na nim
herb Peverellów! Widziałem, jak wymachiwał nim przed nosem tego gościa z ministerstwa!
- Herb Peverellów? - zapytała Hermiona. - Zauważyłeś, jak wyglądał?
- Raczej nie - odrzekł Harry, usiłując sobie przypomnieć. - Jakieś kreski, wyżłobienia... Z
bliska widziałem go tylko raz, kiedy już był potrzaskany.
Hermiona nagle otworzyła szeroko oczy, jakby coś do niej dotarło. Ron patrzył ze
zdumieniem to na nią, to na Harry’ego.
- Kurczę... myślicie, że to był znowu ten symbol? Symbol Insygniów Śmierci?
- A dlaczego nie? - Harry’ego ogarnęło podniecenie. - Marvolo Gaunt był starym
łajdakiem, który żył jak zwierzę, ale miał bzika na punkcie swojego pochodzenia. Jeśli ten
pierścień przez całe stulecia przechodził z pokolenia na pokolenie, mógł nawet nie wiedzieć,
co naprawdę oznacza ten symbol. W jego domu nie było żadnych książek i możecie mi
wierzyć, to nie był typ faceta, który czyta dzieciom bajki na dobranoc. Uwielbiał myśleć, że te
kreski wyryte na kamieniu pierścienia to herb, bo świadczyłyby o jego pochodzeniu ze
starego rodu czarodziejów czystej krwi, a to dla niego naprawdę wiele znaczyło.
- Tak... to wszystko brzmi bardzo interesująco - powiedziała ostrożnie Hermiona - ale,
Harry, jeśli myślisz to, co ja myślę, że ty myślisz...
- A dlaczego nie? - powtórzył Harry. - Dlaczego nie? To był kamień, prawda? - Spojrzał
na Rona, szukając jego poparcia. - A jeśli to był Kamień Wskrzeszenia?
Ronowi szczęka opadła.
- Kurczę... ale czy on by wciąż działał, jeśli Dumbledore go roztrzaskał...
- Działał? Działał? Ron, on nigdy nie działał! Nie ma czegoś takiego jak Kamień
Wskrzeszenia! - Hermiona zerwała się na równe nogi; była naprawdę wściekła. - Harry,
próbujesz wszystko dopasować do tej bajki o Insygniach...
- Ja próbuję wszystko dopasować? - powtórzył. - Hermiono, to wszystko samo pasuje!
Wiem, że na tym kamieniu był symbol Insygniów Śmierci! Gaunt powiedział, że to pierścień
Peverellów!
- Przed minutą powiedziałeś nam, że nie widziałeś dokładnie, co było na kamieniu!
- Jak myślisz, gdzie jest teraz ten pierścień? - zapytał Harry’ego Ron. - Co z nim zrobił
Dumbledore, kiedy go roztrzaskał?

Ale wyobraźnia Harry’ego pędziła już jak szalona, wyprzedzając daleko wyobraźnię
Rona i Hermiony...
Trzy przedmioty, albo Insygnia, które razem zgromadzone uczynią z właściciela pana
Śmierci...pana... mistrza... zdobywcę...pogromcę. .. Śmierć będzie ostatnim wrogiem, który
zostanie zniszczony...
I ujrzał siebie, właściciela Insygniów Śmierci, stojącego przed Voldemortem, którego
horkruksy już się nie liczyły... żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje... czyżby to była
odpowiedź? Insygnia przeciwko horkruksom? Czy to miał być sposób na uzyskanie
pewności, że to on będzie tym, który zwycięży? Czy gdyby został panem Insygniów Śmierci,
to byłby całkowicie bezpieczny?
- Harry?
Ale on już prawie nie słyszał Hermiony, tylko wyciągnął pelerynę-niewidkę i przesuwał
między palcami zwiewną tkaninę, lekką jak powietrze. Już siedem lat przebywał w świecie
czarodziejów, ale nigdy drugiej takiej nie widział. Peleryna pasowała idealnie do opisu
Ksenofiliusa: Peleryna, która naprawdę i rzeczywiście czyni tego, kto ją nosi, całkowicie
niewidzialnym, i nie podlega zgubnym wpływom czasu, dając właścicielowi stałe i
nieprzenikalne ukrycie, bez względu na to, jakie zaklęcia na nią się rzuci...
A potem aż mu dech zaparło, kiedy sobie przypomniał...
- Dumbledore miał moją pelerynę-niewidkę tej nocy, kiedy zginęli moi rodzice! - Głos
miał roztrzęsiony i czuł wypieki na twarzy, ale nie dbał o to. - Moja mama napisała
Syriuszowi, że Dumbledore ją pożyczył! Właśnie dlatego! Chciał ją zbadać, bo myślał, że to
trzecie Insygnium! Ignotus Peverell jest pochowany w Dolinie Godryka... - Miotał się po
namiocie, czując się tak, jakby nagle znalazł się w jakimś nowym świecie. - To mój przodek!
Pochodzę od trzeciego brata! To wszystko trzyma się kupy!
Poczuł się uzbrojony w pewność, w swoją wiarę w Insygnia, jakby sama myśl, że mógłby
je wszystkie posiadać, dawała mu całkowitą ochronę. Ogarnęła go niewymowna radość.
Odwrócił się do nich plecami.
- Harry - odezwała się znowu Hermiona, ale on trzęsącymi się rękami rozwiązywał
woreczek na szyi.
- Przeczytaj to - powiedział, wciskając jej w ręce list matki. - Przeczytaj! Hermiono,
Dumbledore miał pelerynę-niewidkę! Do czego innego byłaby mu potrzebna? Nie musiał
mieć peleryny-niewidki, mógł użyć tak potężnego zaklęcia zwodzącego, że i bez niej byłby
całkowicie niewidzialny dla każdego!

Coś błyszczącego upadło na podłogę namiotu i potoczyło się pod fotel: kiedy wyciągał
list, z woreczka wypadł znicz. Pochylił się, by go podnieść, i wówczas doznał nowego
olśnienia, tak porażającego, że krzyknął:
- JEST TUTAJ! Pozostawił mi pierścień... jest w tym zniczu!
- Myślisz, że... że...
Nie mógł zrozumieć, dlaczego Ron patrzy na niego z takim zdumieniem. To było przecież
takie oczywiste, wszystko do siebie pasowało, wszystko... jego peleryna-niewidka była
trzecim Insygnium, teraz musi tylko odkryć, jak otworzyć znicz, i będzie miał drugie, a
wówczas trzeba będzie tylko odnaleźć pierwsze Insygnium, Czarną Różdżkę, a wtedy...
I nagle - jakby na oświetloną scenę opadła kurtyna - w jednej chwili opuściło go radosne
podniecenie, zblakły szaleńcze nadzieje, opuściło go poczucie bezbrzeżnego szczęścia. Stał
samotnie w ciemności, czar prysł.
- Tego właśnie szuka.
Zmiana w jego głosie sprawiła, że Ron i Hermiona spojrzeli na niego z jeszcze większym
strachem.
- Sami-Wiecie-Kto szuka Czarnej Różdżki. Odwrócił się, żeby nie patrzyć na ich twarze
ściągnięte niedowierzaniem. Wiedział, że to prawda. To wszystko wyjaśniało. Voldemort nie
szukał nowej różdżki, szukał starej, zaiste bardzo starej. Podszedł do wyjścia z namiotu i
zapominając o Ronie i Hermionie, spojrzał w ciemność nocy, myśląc...
Voldemort wychował się w mugolskim sierocińcu. Nikt nie mógł mu czytać Baśni barda
Beedle’a, kiedy był dzieckiem, podobnie jak nikt nie czytał ich Harry’emu w domu
Dursleyów. Niewielu czarodziejów wierzy w Insygnia Śmierci. Czy Voldemort rzeczywiście
mógł o nich wiedzieć?
Patrzył w ciemność. Gdyby Voldemort wiedział o Insygniach Śmierci, na pewno by ich
szukał, zrobiłby wszystko, by je mieć... Trzy przedmioty, które czynią właściciela panem
Śmierci... Gdyby wiedział o istnieniu Insygniów Śmierci, nie byłyby mu potrzebne horkruksy.
Zresztą, czy już sam fakt, że miał w ręku jedno z Insygniów i zamienił je w horkruksa, nie
świadczy o tym, iż nie znal tej ostatniej wielkiej tajemnicy świata czarodziejów?
To by oznaczało, że Voldemort szuka Czarnej Różdżki, nie zdając sobie sprawy z jej
pełnej mocy, nie wiedząc, że jest jednym z trzech... bo ta różdżka była Insygnium, którego nie
można było ukryć, którego istnienie było dobrze znane... karty historii świata czarodziejów
poznaczone są krwawym śladem Czarnej Różdżki...
Patrzył na zachmurzone niebo, przez białą twarz księżyca przepływały szare i srebrne
smugi. W głowie mu się kręciło od odkryć, których dokonał.

Wrócił do namiotu. Doznał wstrząsu, widząc, że Ron i Hermiona stoją dokładnie w tym
samym miejscu, w którym stali, gdy od nich odszedł. Hermiona wciąż trzymała list Lily, Ron,
z trochę wystraszoną miną, stał tuż obok niej. Czyżby nie zdawali sobie sprawy z tego, jak
daleko zawędrowali w ciągu ostatnich kilkunastu minut?
- To jest to - powiedział, próbując ich wciągnąć w krąg blasku swojej własnej,
zdumiewającej pewności. - To wyjaśnia wszystko. Insygnia Śmierci naprawdę istnieją. Mam
jedno... może dwa... - uniósł rękę ze zniczem - a Sami-Wiecie-Kto poluje na trzecie, ale nie
zdaje sobie sprawy... myśli, że to po prostu różdżka o bardzo silnej mocy...
- Harry - powiedziała Hermiona, podchodząc do niego i oddając mu list Lily - przykro
mi, ale myślę, że źle to zrozumiałeś. Wszystko źle zrozumiałeś.
- Czy ty tego nie widzisz? Wszystko do siebie pasuje...
- Nie, nie pasuje. Nic tutaj nie pasuje, Harry, ciebie po prostu poniosło. Proszę cię dodała szybko, widząc, że zamierza coś powiedzieć - proszę cię, odpowiedz mi na jedno
pytanie. Gdyby Insygnia Śmierci naprawdę istniały i gdyby Dumbledore o nich wiedział,
gdyby wiedział, że osoba, które je zgromadzi, będzie panem Śmierci... to dlaczego ci o tym
nie powiedział? Dlaczego?
Miał na to gotową odpowiedź.
- Przypomnij sobie własne słowa, Hermiono. Trzeba je samemu odkryć! To
Poszukiwanie!
- Ja tak powiedziałam tylko dlatego, żeby cię namówić do odwiedzenia domu
Lovegoodów! - krzyknęła ze złością Hermiona. - Wcale w to nie wierzyłam!
Harry puścił to mimo uszu.
- Dumbledore zwykle chciał, żebym sam coś odkrył. Chciał mnie wypróbować, chciał,
żebym nauczył się podejmować ryzyko. To bardzo w jego stylu.
- Harry, to nie jest jakaś gra, to nie jest ćwiczenie charakteru! To jest życie, a Dumbledore
postawił przed tobą bardzo wyraźne zadanie: masz odnaleźć i zniszczyć horkruksy! Ten
symbol to ślepa uliczka, zapomnij o Insygniach Śmierci, nie możemy się rozpraszać...
Harry prawie jej nie słuchał. Obracał znicza w rękach, jakby się spodziewał, że sam się
otworzy, ukaże ukryty wewnątrz Kamień Wskrzeszenia i udowodni Hermionie, że Insygnia
Śmierci naprawdę istnieją.
Zwróciła się o pomoc do Rona.
- Ale ty chyba w to nie wierzysz, co? Harry spojrzał na niego. Ron się zawahał.
- No... nie wiem... to znaczy... sporo klocków do siebie pasuje... ale jak spojrzeć na
całość... - Wziął głęboki oddech. - Myślę, Harry, że powinniśmy pozbyć się tych horkruksów.

Tak nam powiedział Dumbledore. Może... może powinniśmy dać sobie spokój z tymi
Insygniami.
- Dzięki, Ron - powiedziała Hermiona. - Pierwsza trzymam wartę.
Przeszła obok Harry’ego i usiadła w wejściu do namiotu, kończąc dyskusję.
Harry źle spał tej nocy. Wciąż rozmyślał o Insygniach Śmierci i nie mógł się pozbyć
natłoku myśli krążących niespokojnie po głowie: różdżka, kamień i peleryna... gdyby zdobył
wszystkie trzy...
Otwieram się na sam koniec... ale co ma oznaczać ten koniec? Dlaczego nie może mieć
teraz tego kamienia? Gdyby go miał, mógłby zapytać o to wszystko DumbIedore’a... I
mamrotał w ciemności do znicza różne słowa, próbował wszystkiego, nawet mowy wężów,
ale złota piłeczka nie chciała się otworzyć...
I ta różdżka, Czarna Różdżka... gdzie jest ukryta? Gdzie jej teraz szuka Voldemort?
Zapragnął, by nagle rozbolała go blizna, chciał poznać jego myśli, bo po raz pierwszy on i
Voldemort zjednoczyli się w pragnieniu posiadania tego samego... Hermionie na pewno by się
to nie podobało... no tak, ale ona nie wierzy... Ksenofilius miał rację... Ograniczona. Ciasny
umysł. Ona po prostu boi się tych Insygniów Śmierci, zwłaszcza Kamienia Wskrzeszenia... I
znowu przycisnął wargi do znicza, całując go, prawie połykając, ale zimny metal nie
poddawał się, nie otwierał...
Już prawie świtało, gdy przypomniał sobie o Lunie, siedzącej samotnie w celi Azkabanu,
otoczonej przez dementorów, i nagle poczuł głęboki wstyd. Całkiem o niej zapomniał,
pochłonięty rozmyślaniem o tych Insygniach. Gdyby tylko można było ją stamtąd uwolnić...
ale przy tylu dementorach trudno nawet o tym myśleć. Patronus... no tak, jeszcze nie
próbował wyczarować patronusa tą tarninową różdżką... trzeba spróbować rano...
Gdyby tylko można było zdobyć jakąś lepszą różdżkę...
I znowu pochłonęła go wizja Czarnej Różdżki, niepokonanej, niezwyciężonej...
Następnego ranka zwinęli namiot i ruszyli w drogę w strumieniach deszczu. Ulewa
towarzyszyła im aż do wybrzeża, gdzie rozbili namiot na noc, i trwała przez cały tydzień, gdy
błądzili po okolicach, które Harry’ego wprawiały w ponury nastrój. Wciąż myślał tylko o
Insygniach Śmierci. Było tak, jakby rozniecił się w nim płomień, którego ani stanowczy
sceptycyzm Hermiony, ani nieustające wątpliwości Rona nie mogły zgasić. A jednak im
żywiej rozpalała się w nim tęsknota za Insygniami, tym mniejszą odczuwał radość. W duchu
oskarżał o to Rona i Hermionę: ich nieustępliwa obojętność była jak bezlitosny deszcz,
gaszący w nim ducha, ale ani deszcz, ani ich obojętność nie były w stanie naruszyć jego

absolutnej pewności. Wiara w istnienie Insygniów Śmierci i tęsknota za nimi zżerały go tak,
że czuł się całkowicie odizolowany od nich i od ich obsesji na temat horkruksów.
- Obsesji? - powtórzyła pewnego wieczoru Hermiona, kiedy był na tyle nieostrożny, że
użył tego słowa, gdy wytknęła mu brak zainteresowania odnalezieniem pozostałych
horkruksów. - To nie my mamy obsesję, Harry! My tylko chcemy wykonać zadanie, które
postawił przed nami Dumbledore!
Był jednak odporny na zawoalowany krytycyzm. Dumbledore dał Hermionie książkę,
podsuwając im znak Insygniów Śmierci i opowieść o ich powstaniu, a jemu - był o tym
przekonany - Kamień Wskrzeszenia ukryty w złotym zniczu. Żaden nie może żyć, gdy drugi
przeżyje... pan Śmierci... dlaczego Ron i Hermiona tego nie rozumieją?
- A ostatnim wrogiem, który zostanie unicestwiony, jest śmierć - zacytował spokojnie.
- A ja myślałam, że naszym wrogiem jest Sam-Wiesz-Kto - warknęła Hermiona i Harry
stracił ochotę do dalszej rozmowy.
Nawet tajemnica srebrnej łani, o której wciąż rozprawiali Ron i Hermiona, wydawała mu
się teraz mniej ważna. Tylko jedno przeszkadzało mu w rozmyślaniu o Insygniach: blizna na
czole znowu dawała o sobie znać. Oczywiście robił wszystko, by ukryć to przed nimi. Szukał
wtedy samotności, ale to, co widział, budziło w nim rozczarowanie. Wizje, które podzielał z
Voldemortem, rozmywały się, jakby je oglądał przez źle nastawioną lornetkę. Widział coś, co
przypominało czaszkę, i jakby jakąś górę, która bardziej była cieniem niż trwałą substancją.
Przyzwyczajony do wizji ostrych jak rzeczywistość, niepokoił się tą zmianą. Martwił się, że
więź między nim a Voldemortem uległa jakiemuś uszkodzeniu, więź, która napawała go
lękiem, ale którą, bez względu na to, co mówił Hermionie, jednak cenił. Wydawało mu się, że
owe rozmyte, budzące rozczarowanie wizje mają jakiś związek ze zniszczeniem jego różdżki,
jakby to tarninowa różdżka była winna, że nie mógł już swobodnie zaglądać do świadomości
Voldemorta.
Tygodnie powoli mijały i choć owe niepokojące doświadczenia wewnętrzne tak go
absorbowały, nie mógł nie zauważyć, że Ron przejmuje inicjatywę. Może dlatego, że bardzo
chciał się wykazać po zawodzie, jaki im sprawił, odchodząc od nich, a może dlatego, że
apatia Harry’ego obudziła w nim uśpione zdolności przywódcze, w każdym razie teraz on był
tym, który dodawał im dwojgu otuchy i zachęcał do działania.
- Zostały trzy horkruksy - powtarzał. - Musimy opracować jakiś plan działania! Do
roboty! Co mogliśmy pominąć? Przejdźmy wszystko jeszcze raz. Sierociniec...
Ulica Pokątna, Hogwart, dom Riddle’ów, sklep Borgina i Burkesa, Albania, każde
miejsce, w którym Tom Riddle kiedykolwiek był, mieszkał, pracował albo w którym kogoś

zamordował, Ron i Hermiona wałkowali, omawiali, roztrząsali, a Harry włączał się do
rozmowy tylko wtedy, gdy Hermiona zaczynała go dręczyć. Wolałby siedzieć w samotności i
milczeć, próbując odczytać myśli Voldemorta, dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej o Czarnej
Różdżce, ale Ron wciąż się upierał, żeby odwiedzić jakieś kolejne, zupełnie
nieprawdopodobne miejsce. A Harry bardzo dobrze wiedział, że Ron robi to tylko po to, żeby
robić cokolwiek.
- Nigdy nie wiadomo - powtarzał jak refren. - Upper Flagley to wioska czarodziejów,
może tam kiedyś zamieszkiwał. Zajrzyjmy tam.
Podczas tych częstych wypadów do miejsc, w których żyli czarodzieje, od czasu do czasu
widywali szmalcowników.
- Niektórzy z nich całkiem przypominają śmierciożerców - powiedział Ron. - Ci, którzy
mnie złapali, byli raczej żałośni, ale Bill mówił, że są wśród nich naprawdę groźne typy. W
„Potterwarcie" powiedzieli...
- W czym? - zdziwił się Harry.
- W „Potterwarcie", co, nie powiedziałem ci, że ta stacja tak się nazywa? Wciąż próbuję
ją złapać, to jedyna stacja, która mówi prawdę o tym, co się dzieje! Inne są po stronie SamWiesz-Kogo, wszystkie prócz „Potterwarty". Naprawdę, bardzo bym chciał, żebyś ich
posłuchał, tylko że dostrojenie się nie jest takie łatwe, bo...
Ron co wieczór wystukiwał różdżką na swoim radiu najróżniejsze rytmy, co powodowało
przesuwanie się skali. Od czasu do czasu rozbrzmiewały różne stacje: raz usłyszeli fragment
porady, jak leczyć smoczą ospę, innym razem kilka taktów przeboju Kociołek pełen gorącej,
mocnej miłości. Stukając w radio, Ron próbował znaleźć poprawne hasło, mrucząc pod nosem
najróżniejsze słowa.
- Zwykle ma to coś wspólnego z Zakonem. Bill to miał dryg do odgadywania tych haseł.
Zobaczycie, w końcu mi się uda...
Ale szczęście dopisało mu dopiero na początku marca. Harry siedział w wejściu do
namiotu, trzymając straż. Wpatrywał się właśnie w kilka szafirków, które przebiły się przez
zmarzniętą ziemię, kiedy usłyszał podekscytowany głos Rona:
- Mam! Mam! Hasło to „Albus"! Przyjdź tu, Harry!
Wyrwany po raz pierwszy od wielu dni z rozmyślań o Insygniach Śmierci, Harry szybko
wszedł do namiotu, gdzie zastał Rona i Hermionę klęczących przy małym radioodbiorniku.
Hermiona, która dla zabicia czasu polerowała miecz Gryffindora, wpatrywała się z otwartymi
ustami w drewnianą skrzyneczkę, z której wydobywał się tak dobrze im znany głos:

- ...bardzo przepraszamy za czasową nieobecność na antenie, spowodowaną wieloma
wizytami złożonymi w naszej okolicy przez tych czarujących śmierciożerców.
- To przecież Lee Jordan! - powiedziała Hermiona.
- Wiem! - odrzekł Ron, promieniejąc uciechą. - Ale super, co?
- ...teraz znaleźliśmy sobie inne bezpieczne miejsce - mówił Lee - i miło mi państwa
poinformować, że są dziś ze mną dwaj z naszych stałych współpracowników. Dobry wieczór,
chłopaki!
- Cześć.
- Sie masz, Potok.
- Potok to Lee - wyjaśnił im Ron. - Wszyscy mają ksywki, ale zwykle łatwo zgadnąć...
- Ciiicho! - przerwała mu Hermiona.
- Ale zanim usłyszymy Króla i Romulusa - ciągnął Lee - podam kilka smutnych
informacji, o których nie raczono wspomnieć w wiadomościach Czarodziejskiej Rozgłośni
Radiowej i w „Proroku Codziennym". Z wielkim żalem informujemy naszych radiosłuchaczy
o zamordowaniu Teda Tonksa i Dirka Cresswella.
Harry poczuł, że coś przewraca mu się w żołądku. Wszyscy troje spojrzeli na siebie z
przerażeniem.
- Zabito również goblina o imieniu Gornak. Uważa się, że mugolak Dean Thomas i drugi
goblin, wędrujący z Tonksem, Cresswellem i Gornakiem, zdołali uciec. Jeśli Dean mnie
słucha albo jeśli ktoś wie, gdzie on teraz przebywa, przekazuję mu, że jego rodzice i siostry
rozpaczliwie oczekują jakiejś wiadomości od niego.
- Tymczasem w pewnym domu w Gaddley znaleziono pięć trupów mugolskiej rodziny.
Źródła mugolskie uważają, że ich śmierć była skutkiem wybuchu gazu, ale członkowie
Zakonu Feniksa poinformowali mnie, że to było Mordercze Zaklęcie. Jest to jeszcze jeden
dowód na to, gdyby dla kogoś nie było to już oczywiste, że mordowanie mugoli stało się pod
rządami nowego reżymu czymś w rodzaju sportu.
- No i wreszcie musimy z żalem poinformować naszych słuchaczy, że w Dolinie Godryka
odkryto zwłoki Bathildy Bagshot. Wszystko wskazuje na to, że zmarła kilka miesięcy temu.
Zakon Feniksa twierdzi, że na jej ciele są widoczne ślady po czarnoksięskich zaklęciach.
- Drodzy słuchacze, pragnę teraz poprosić was, byśmy wspólnie uczcili minutą ciszy
Teda Tonksa, Dirka Cresswella, Bathildę Bagshot i owych bezimiennych mugoli, nie mniej
godnych pożałowania, zamordowanych przez śmierciożerców.

Zapadła cisza. Harry, Ron i Hermiona też milczeli. Harry’ego zżerała ciekawość, co
jeszcze usłyszy, a równocześnie bał się tego. Po raz pierwszy od dawna poczuł silną więź ze
światem zewnętrznym.
- Dziękuję - odezwał się głos Lee Jordana. - A teraz poprosimy naszego stałego
współpracownika, Króla, o komentarz na temat wpływu nowego prawa świata czarodziejów
na życie mugoli.
- Dzięki, Potok - zabrzmiał znajomy, głęboki, wyważony, budzący otuchę głos.
- Kingsley! - krzyknął Ron.
- Wiemy! - uciszyła go Hermiona.
- Mugole nadal nie wiedzą, co jest przyczyną nieszczęść, które coraz częściej ich
spotykają. Wciąż jednak dowiadujemy się o czarodziejach i czarownicach, którzy z
narażeniem życia próbują chronić swoich mugolskich przyjaciół i sąsiadów, często nie
zdających sobie z tego sprawy. Chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy, by ich
naśladowali, na przykład rzucając jakieś zaklęcie ochronne na domy mugoli w sąsiedztwie.
Takie proste środki zaradcze mogą uratować życie wielu z nich.
- A co byś, Królu, powiedział tym słuchaczom, którzy mówią, że w tych niebezpiecznych
czasach trzeba się trzymać zasady „przede wszystkim czarodzieje"? - zapytał Lee.
- Powiedziałbym, że zasadę „przede wszystkim czarodzieje" dzieli tylko jeden krok od
hasła „przede wszystkim czysta krew", a stąd już blisko do śmierciożerców. Wszyscy
jesteśmy ludźmi, prawda? Każde ludzkie życie ma taką samą wartość. Każde należy chronić.
- Znakomicie to ująłeś, Królu, będę na ciebie głosował, jeśli kiedyś wszyscy wyjdziemy z
tego bagna i przystąpimy do wyborów nowego ministra magii. A teraz nasz stały kącik
„Kumple Pottera". Oto nasz dzisiejszy gość, Romulus.
- Dzięki, Potok - odezwał się jeszcze jeden znajomy głos; Ron już otwierał usta, gdy
Hermiona uprzedziła go szeptem:
- Wiemy, że to Lupin!
- Romulusie, czy i tym razem zapewnisz nas, jak zawsze, gdy występujesz w naszym
programie, że Harry Potter wciąż żyje?
- Oczywiście - odrzekł stanowczo Lupin. - Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jego
śmierć byłaby natychmiast nagłośniona przez śmierciożerców, bo stanowiłaby straszliwy cios
dla wszystkich, którzy sprzeciwiają się nowemu reżymowi. Chłopiec, Który Przeżył pozostaje
symbolem wszystkiego, o co wałczymy: triumfu dobra nad złem, potęgi niewinności,
wytrwania w oporze.

W Harrym wezbrała mieszanina wdzięczności i wstydu. A więc Lupin wybaczył mu te
wszystkie okropne rzeczy, które usłyszał od niego, kiedy ostatnim razem się spotkali?
- A co byś powiedział Harry’emu, Romulusie, gdybyś wiedział, że nas teraz słucha?
- Powiedziałbym mu, że wszyscy jesteśmy z nim - odrzekł Lupin, a potem lekko się
zawahał. - I powiedziałbym mu, żeby zaufał swojemu instynktowi, który prawie nigdy go nie
zawiódł.
Harry spojrzał na Hermionę; jej oczy były pełne łez.
- Prawie nigdy - powtórzyła.
- Ojej, nie mówiłem wam? - odezwał się nagle Ron. - Bill powiedział mi, że Lupin znowu
jest z Tonks! A ona robi się coraz grubsza...
- ...a najświeższe wiadomości o tych, którzy ucierpieli z powodu popierania Harry’ego
Pottera? - mówił Lee.
- No cóż, jak zapewne nasi stali słuchacze wiedzą, aresztowano już i uwięziono
kilkunastu z tych, którzy bardziej odważnie wyrażali swoje poparcie dla Harry’ego. Ostatnio
spotkało to Ksenofiliusa Lovegooda, wydawcę „Żonglera"...
- Przynajmniej wciąż żyje - mruknął Ron.
- Przed paroma godzinami dowiedzieliśmy się również, że Rubeus Hagrid - wszystkim
trojgu wyrwał się z ust zduszony okrzyk, tak że o mały włos nie dosłyszeliby reszty zdania znany gajowy Hogwartu, ledwo uniknął aresztowania w swojej chatce, gdzie podobno
urządził huczne przyjęcie pod hasłem „Popieramy Harry’ego Pottera". Sądzimy, że Hagrid
gdzieś się ukrywa.
- Przypuszczam, że kiedy się ucieka przed śmierciożercami, pomaga fakt posiadania
brata, który mierzy szesnaście stóp, co? - zapytał Lee.
- Na pewno nie zaszkodzi - zgodził się z powagą Lupin. - Niech mi tylko będzie wolno
dodać, że wychwalając tutaj, na falach „Potterwarty", odwagę Hagrida, zwracamy się jednak
z gorącym apelem do najbardziej zagorzałych zwolenników Harry’ego, by Hagrida nie
naśladowali. Przyjęcia pod hasłem „Popieramy Harry’ego Pottera" nie są przejawem
zdrowego rozsądku w obecnym klimacie.
- Masz świętą rację, Romulusie - powiedział Lee. - Radzimy wam więc, drodzy
słuchacze, abyście okazywali swoje poparcie człowiekowi z blizną w kształcie błyskawicy na
czole, słuchając „Potterwarty"! A teraz przechodzimy do wiadomości o czarodzieju, który
wciąż pozostaje równie nieuchwytny jak Harry Potter. Nazywamy go tutaj Głównym
Śmierciożercą. Żeby zapoznać was z niektórymi bardziej zwariowanymi pogłoskami na jego
temat, pragnę wam przedstawić naszego nowego korespondenta, Gryzonia.

- Gryzonia? - rozległ się jeszcze jeden znajomy głos, a Harry, Ron i Hermiona krzyknęli
razem: - Fred!
- Nie... czy to nie George?
- To jednak chyba Fred - powiedział Ron, pochylając się nad radioodbiornikiem, podczas
gdy któryś z bliźniaków mówił: - Nie jestem żaden Gryzoń, przecież ci powiedziałem, że
chcę być Gladiusem!
- Och... no dobra. Gladiusie, możesz nas poinformować o tych różnych pogłoskach na
temat Głównego Śmierciożercy?
- Tak, mogę - odrzekł Fred. - Jak nasi słuchacze zapewne wiedzą, jeśli nie ukrywają się
teraz na dnie sadzawki w swoim ogrodzie albo w innym podobnym miejscu, taktyka SamiWiecie-Kogo, polegająca na pozostaniu w cieniu, tworzy milutką atmosferę paniki. Ale
wystarczy stuknąć się dobrze w głowę, by dojść do wniosku, że gdyby te wszystkie
doniesienia o pojawianiu się Sami-Wiecie-Kogo w różnych miejscach były prawdziwe, to
mielibyśmy do czynienia z przynajmniej dziewiętnastoma wcieleniami Sami-Wiecie-Kogo
krążącymi po kraju.
- Co, oczywiście, bardzo mu odpowiada - wtrącił Kinglsey. - Roztaczanie wokół siebie
atmosfery tajemniczości jest skuteczniejszym środkiem siania paniki niż ujawnienie się.
- Zgadzam się - rzekł Fred. - No więc, ludzie, weźcie na wstrzymanie i uspokójcie się
trochę. Jest źle, więc po co jeszcze gnębić się nawzajem takimi wymysłami. Na przykład
najnowszą pogłoską, że Sami-Wiecie-Kto potrafi zabić samym spojrzeniem. Tak zabija
bazyliszek, drodzy słuchacze! Zalecam prosty test: sprawdźcie, czy to coś, co łypie na was
ślepiami, ma nogi. Jeśli ma, możecie śmiało spojrzeć mu w te ślepia, chociaż jeśli to będzie
naprawdę Sami-Wiecie-Kto, to będzie i tak ostatnia rzecz, jaką zrobicie w życiu.
Po raz pierwszy od wielu tygodni Harry wybuchnął śmiechem. Poczuł miłe rozluźnienie.
- A pogłoski o tym, że widziano go zagranicą? - zapytał Lee.
- Ludzie, a kto by nie chciał trochę odsapnąć po takiej ciężkiej robocie, jaką on odwalił?
Chodzi o to, żebyście nie dali się uwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa, myśląc, że
nie ma go w kraju. Może jest, a może go nie ma, ale pozostaje faktem, że potrafi się poruszać
szybciej niż Severus Snape, gdy mu się zagrozi szamponem, więc nie liczcie na to, że zabawi
gdzieś dłużej, gdy wy planujecie coś ryzykownego. Nigdy nie sądziłem, że to kiedykolwiek
powiem, ale teraz muszę: przede wszystkim bezpieczeństwo!
- Dziękujemy ci bardzo za te mądre słowa, Gladiusie - powiedział Lee. - Drodzy
słuchacze, na tym kończymy naszą kolejną „Potterwartę". Nie wiemy, kiedy będziemy mogli

znowu nadawać, ale możecie być pewni, że jeszcze nas usłyszycie. Nasze następne hasło to
„Szalonooki". Dbajcie o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Nie traćcie wiary. Dobranoc.
Gałka strojenia sama się obróciła i lampka pod szybką skali zgasła. Harry, Ron i
Hermiona wciąż mieli uśmiechy na twarzach. Znajome, przyjazne głosy podziałały na nich
jak balsam. Harry tak już przywykł do odosobnienia, że prawie zapomniał o oporze, jaki inni
wciąż stawiali Voldemortowi. Było to jakby obudzenie się z długiego snu.
- Dobre, co? - zapytał Ron.
- Wspaniałe - odrzekł Harry.
- Są naprawdę dzielni - westchnęła Hermiona. - Gdyby ich nakryli...
- No, ale wciąż przenoszą się z miejsca na miejsce, prawda? - powiedział Ron. - Jak my.
- Ale słyszeliście, co powiedział Fred? - zapytał podekscytowany Harry, którego myśli
już pognały tam, gdzie krążyły od dawna. - Jest za granicą! Wciąż szuka tej różdżki!
Wiedziałem!
- Harry...
- Daj spokój, Hermiono, dlaczego jesteś taka uparta? Vol...
- HARRY, NIE!
- ...demort szuka Czarnej Różdżki!
- To imię jest Tabu! - ryknął Ron, zrywając się, bo za namiotem coś głośno trzasnęło. Mówiłem ci, Harry. Mówiłem, że nie można go wymawiać... trzeba natychmiast ponowić
zaklęcia ochronne... szybko... właśnie w ten sposób znaleźli...
Urwał, a Harry już wiedział, dlaczego. Leżący na stole fałszoskop zaświecił się i zaczął
obracać, usłyszeli zbliżające się głosy - szorstkie, podniecone głosy. Ron wyjął z kieszeni
wygaszacz i kliknął nim. Lampy w namiocie pogasły.
- Wychodzić z podniesionymi rękami! - dobiegi ich z ciemności ochrypły glos. - Wiemy,
że tam jesteście! Mamy tu pół tuzina różdżek, wszystkie są w was wycelowane i guzik nas
obchodzi, kogo trafimy!

ROZDZIAŁ

DWUDZIESTY

TRZECI

Dwór Malfoya
Harry spojrzał na majaczące w ciemności postacie swoich dwojga przyjaciół. Zobaczył,
że Hermiona podnosi różdżkę i celuje nią... nie na zewnątrz, ale prosto w jego twarz.
Huknęło, błysnęło i zwalił się na podłogę namiotu, całkowicie oślepiony. Dotknął rękami
twarzy i wyczuł, że szybko puchnie. Tuż obok usłyszał ciężkie kroki.
- Wstawaj, śmieciu.
Czyjeś ręce podniosły go i brutalnie gdzieś powlokły. Zanim zdołał zareagować,
przeszukano mu kieszenie i wyciągnięto tarninową różdżkę. Chwycił się za twarz, która
piekła go jak po oparzeniu, i wyczuł, że jest napięta, opuchnięta i gąbczasta, jakby dostał
jakiegoś gwałtownego uczulenia. Prawie nic nie widział, bo jego oczy zamieniły się w
szparki, nie miał zresztą okularów, które spadły mu, kiedy go wywleczono z namiotu; zdołał
tylko rozpoznać zamazane kształty czterech czy pięciu ludzi, wyciągających na zewnątrz
Rona i Hermionę.
- Odwal się... od... niej! - wrzasnął Ron. Rozpoznał tępy odgłos pięści trafiającej w ciało,
jęk Rona, a potem krzyk Hermiony:
- Nie! Zostawcie go! Dajcie mu spokój!
- To jeszcze nic, poczekaj, aż znajdę twojego chłoptasia na swojej liście, wtedy dopiero
dostanie - odezwał się znajomy, ochrypły głos. - Rozkoszna dziewczynka... ale mi się trafiło...
jak ja lubię taką gładką skórę...
Harry’emu żołądek podskoczył do gardła. Rozpoznał ten głos: to był Fenrir Greyback,
wilkołak, któremu pozwolono nosić szatę śmierciożercy, bo z taką gorliwością służył nowym
panom.
- Przeszukajcie namiot! - zawołał ktoś inny.
Harry’ego rzucono twarzą na ziemię. Po głuchym tąpnięciu poznał, że tuż obok niego
upadł Ron. Usłyszeli ciężkie kroki i łoskot przewracanych foteli.

- A teraz zobaczymy, kogo my tu mamy - powiedział triumfalnym tonem Greyback i
Harry został przetoczony na plecy. Promień światła z różdżki padł mu na twarz, a Greyback
zarechotał.
- Przydałoby się trochę kremowego piwa, żeby zmyć mu to z gęby. Co ci się stało,
brzydalu?
Harry nie odpowiedział od razu.
- Zapytałem cię - powtórzył Greyback i uderzył go w brzuch, tak że Harry zgiął się wpół
z bólu - co ci się stało?
- Użądlony - wymamrotał Harry. - Zostałem użądlony.
- I na to wygląda - odezwał się inny głos.
- Jak się nazywasz? - warknął Greyback.
- Dudley - odrzekł Harry.
- A imię?
- Ja... Vernon. Vernon Dudley.
- Sprawdź na liście, Scabior - powiedział Greyback i Harry usłyszał, jak podchodzi do
Rona.
- A ty, rudzielcu?
- Stan Shunpike - odpowiedział Ron.
- Nie rozśmieszaj mnie - powiedział Scabior. - Stana Shunpike’a to my znamy, odwala
dla nas dobrą robotę.
Jeszcze jeden odgłos uderzenia.
- Jemtem Bardy - wystękał Ron i nietrudno było zgadnąć, że usta ma pełne krwi. - Bardy
Weadley.
- Weasley? - wychrypiał Greyback. - No to jesteś spokrewniony ze zdrajcami krwi,
choćbyś nawet nie był mugolakiem. No i jeszcze nam została twoja lalunia...
Lubość w jego głosie sprawiła, że Harry poczuł gęsią skórkę na całym ciele.
- Spokojnie, Greyback - powiedział Scabior, a inni zarechotali szyderczo.
- Och, jeszcze jej nie ukąszę. Zobaczymy, czy trochę szybciej od Barny’ego przypomni
sobie, jak się nazywa. Jak się nazywasz, dziewuszko?
- Penelopa Clearwater - odpowiedziała Hermiona przerażonym, ale przekonującym
tonem.
- Status Krwi?
- Półkrwi czarownica.

- Łatwo to będzie sprawdzić - rzekł Scabior. - Ale oni wszyscy mi wyglądają, jakby byli
w wieku, w którym się jest w Hogwarcie...
- Ugonczylymmy Ogard - wymamrotał Ron.
- Ukończyliście, tak, rudzielcu? I co, postanowiliście zrobić sobie piknik? I tak dla
śmichu wypowiedzieliście imię Czarnego Pana?
- Me dla śmechu. Pypadkowo.
- Przypadkowo?
Znowu wybuchły drwiące śmiechy.
- A wiesz, Weasley, kto tak lubi wypowiadać imię Czarnego Pana? - zachrypiał Greyback.
- Członkowie Zakonu Feniksa. Mówi ci to coś?
- Ne.
- Oni nie okazują Czarnemu Panu właściwego szacunku, więc jego imię jest teraz Tabu.
Już kilku w ten sposób złapaliśmy. Powiążcie ich z innymi.
Ktoś złapał Harry’ego za włosy, pociągnął kilka kroków, przygniótł do pozycji siedzącej,
a następnie zaczął go wiązać plecami do innych. Harry wciąż ledwo widział przez
zapuchnięte oczy. Kiedy śmierciożerca odszedł, szepnął:
- Któreś z was ma różdżkę?
- Nie - odpowiedzieli Ron i Hermiona, siedzący po obu jego bokach.
- To wszystko moja wina. Wypowiedziałem to imię. Przepraszam...
- Harry?
Był to nowy, ale znajomy głos, a dochodził z tyłu, zza pleców Harry’ego, od osoby
przywiązanej na lewo od Hermiony.
- Dean?
- To ty! Jak się dowiedzą, kogo mają... To szmalcownicy, wyszukują wagarowiczów,
dostają za to nagrodę...
- Niezły połów jak na jedną noc - rozległ się głos Greybacka, ktoś w nabijanych
ćwiekami wysokich butach przeszedł koło Harry’ego, a z namiotu dobiegły huki i trzaski. Szlama, zbiegły goblin i trójka wagarowiczów. Scabior, sprawdziłeś ich na liście?
- Tak. Vernona Dudleya na niej nie ma.
- Ciekawe - mruknął Greyback. - Bardzo ciekawe.
Przykucnął obok Harry’ego, który poprzez szparki między napuchniętymi powiekami
zobaczył twarz porośniętą zmierzwionymi, szarymi włosami, z ostrymi brązowymi zębami i
zajadami w kącikach ust. Greyback cuchnął tak samo, jak wtedy, na szczycie wieży, gdy
zginął Dumbledore: śmierdział brudem, potem i krwią.

- Więc nie jesteś poszukiwany, Vernon? A może jesteś na liście, tylko pod innym
nazwiskiem, co? W jakim domu byłeś w Hogwarcie?
- W Slytherinie - odpowiedział bez zastanowienia Harry.
- Jeszcze jeden! Oni wszyscy myślą, że chcemy to usłyszeć - zakpił Scabior. - Tylko
jakoś żaden nie wie, gdzie jest wspólny pokój Ślizgonów.
- Jest w lochach - powiedział Harry. - Wchodzi się przez ścianę. Pełno w nim czaszek i
znajduje się pod jeziorem, więc światło jest zielone.
- No, no, wygląda na to, że naprawdę złapaliśmy małego Ślizgona - odezwał się Scabior
po krótkiej pauzie. - Chyba masz szczęście, Vernon, bo wśród Ślizgonów raczej nie ma zbyt
wielu szlam. Kim jest twój ojciec?
- Pracuje w ministerstwie - skłamał Harry. Wiedział, że wszystko może się łatwo wydać,
kiedy będą go dalej wypytywać, ale nie pozostawało mu nic innego, jak brnąć dalej do czasu,
gdy minie opuchlizna na twarzy, a wtedy i tak będzie po wszystkim. - Departament
Magicznych Wypadków i Katastrof.
- Wiesz co, Greyback - powiedział Scabior - chyba tam jest jakiś Dudley.
Harry wstrzymał oddech. Czy to możliwe, by szczęście mu dopisało i uda im się wyjść z
tej opresji?
- Tak mówisz?
W bezdusznym głosie Greybacka Harry wyczuł nutę niepokoju; na pewno zastanawiał się
teraz, czy rzeczywiście złapał i związał syna jakiegoś urzędnika z ministerstwa. Serce tłukło
mu się w piersiach tak, że nie byłby zaskoczony, gdyby Greyback to zobaczył.
- Jeśli mówisz prawdę, brzydalu, nie musisz się bać, mała wycieczka do ministerstwa ci
nie zaszkodzi. Twój tatuś na pewno nas wynagrodzi, jak mu przyprowadzimy synalka.
- Ale... - Harry’emu zaschło w ustach - jeśli pan nas puści...
- Hej! - krzyknął ktoś z namiotu. - Greyback, zobacz, co znaleźliśmy!
Jakaś ciemna postać szybko do nich podeszła i Harry dostrzegł błysk srebra w świetle
różdżek. Znaleźli miecz Gryffindora.
- Baaardzo ładna sztuka - powiedział Greyback, biorąc miecz. - Naprawdę ładna.
Wygląda mi na robotę goblinów. Skąd to masz, brzydalu?
- Od mojego ojca - skłamał Harry, mając nadzieję, że jest zbyt ciemno, by Greyback
dostrzegł imię wyryte na klindze tuż pod rękojeścią. - Wzięliśmy go, żeby narąbać drewna na
ognisko...
- Ej, Greyback, chodź tu na chwilę! Popatrz na to, w „Proroku"!

Kiedy Scabior to powiedział, bliznę Harry’ego, rozciągniętą na opuchniętym czole,
przeszył ostry ból. Wyraźniej niż to, co widział wokół siebie, ujrzał jakąś wysoką, ponurą
twierdzę, czarną i niedostępną. Myśli Voldemorta znowu się w nim wyostrzyły, sunął ku tej
gigantycznej budowli, czując narastającą euforię zmierzania do upragnionego celu...
Tak blisko... tak blisko...
Całym wysiłkiem woli zamknął umysł przed myślami Voldemorta i ściągnął siebie z
powrotem na tę ciemną łąkę, na której siedział, związany razem z Ronem, Hermioną, Deanem
i Gryfkiem, słuchając Greybacka i Scabiora.
- Hermiona Granger - odczytał Scabior - szlama wędrująca z Harrym Potterem.
Blizna Harry’ego pulsowała żywym ogniem, ale z najwyższym trudem zmusił się do
pozostania w miejscu, nie wnikając ponownie w świadomość Voldemorta. Usłyszał
skrzypnięcie butów Greybacka, który przykucnął przed Hermioną.
- Wiesz co, laleczko? Ta na zdjęciu jest cholernie do ciebie podobna.
- Nie, to nie ja!
Przerażenie w głosie Hermiony mówiło samo za siebie.
- ...wędrująca z Harrym Potterem... - powtórzył cicho Greyback.
Zapadła cisza. Harry walczył ze wszystkich sił, by nie dać się wciągnąć w myśli
Voldemorta, choć ból w czole stawał się nie do zniesienia. Jeszcze nigdy nie było to tak
istotne.
- No, no... to chyba wszystko zmienia, prawda? - wyszeptał Greyback.
Zaległa cisza. Harry wyczuwał, że banda szmalcowników zamarła, obserwując bacznie tę
scenę. Przyciśnięte do jego ramienia ramię Hermiony drżało. Greyback podniósł się, podszedł
do niego i znowu przykucnął, wpatrując się w jego zniekształconą twarz.
- Co ty masz na czole, Vernon? - zapytał łagodnie, dysząc Harry’emu prosto w nos
cuchnącym oddechem i uciskając brudnym paluchem jego bliznę.
- Nie dotykaj tego! - krzyknął Harry, nie mogąc się powstrzymać, bo ból był tak straszny,
że zrobiło mu się słabo.
- Myślałem, że nosisz okulary, Potter - wydyszał Greyback.
- Znalazłem okulary! - zawołał jeden ze szmalcowników. - Tam, w namiocie, były jakieś
okulary, zaraz przyniosę...
Po chwili ktoś wcisnął mu na nos okulary. Otoczyli go ciasnym kręgiem.
- No proszę! - zachrypiał Greyback. - Złapaliśmy Pottera!

Wszyscy się cofnęli, oszołomieni tym odkryciem. Harry, wciąż starając się za wszelką
cenę nie stracić świadomości, zupełnie nie wiedział, co powiedzieć, zwłaszcza że przez głowę
przelatywały mu strzępy wizji...
...sunie wokół wysokich murów czarnej twierdzy...
Nie, jest przecież Harrym, związanym i pozbawionym różdżki, grozi mu wielkie
niebezpieczeństwo...
...patrzy w górę, na najwyższą wieżę, na jej najwyższe okno...
Jest Harrym, a oni rozmawiają przyciszonymi glosami, co z nim zrobić...
- ...trzeba podlecieć...
- ...do ministerstwa?
- Do diabła z ministerstwem - warknął Greyback. - Przypiszą sobie całą zasługę, a my nic
z tego nie będziemy mieli. Trzeba go od razu oddać w ręce Sami-Wiecie-Kogo.
- Wezwiesz go? Tutaj? - zapytał przerażonym głosem Scabior.
- Nie. Nie muszę... mówią, że ma teraz kwaterę w domu Malfoya. Tam zabierzemy
chłopaka.
Harry pomyślał, że wie, dlaczego Greyback nie zamierza wezwać Voldemorta.
Wilkołakowi pozwalano nosić szatę śmierciożercy, kiedy go potrzebowano, ale tylko ścisły
krąg popleczników Voldemorta miał wypalony na ramieniu Mroczny Znak. Greyback nie
dostąpił tej łaski. Bliznę przeszył straszliwy ból.
- ...unosi się w powietrze, podlatuje przed okno na szczycie wieży...
- ...całkowicie pewny, że to on? Bo jak to nie on, Greyback, to nas ukatrupi.
- Kto tu dowodzi?! - ryknął Greyback, tuszując swoją chwilową niepewność. - Ja mówię,
że to Potter, a jak dodamy jego różdżkę, to będziemy tu mieli razem dwieście tysięcy
galeonów! Ale jeśli strach was obleciał, to sam mogę to wszystko zgarnąć, a przy odrobinie
szczęścia dostanę jeszcze dziewczynę!
- ...okno jest zaledwie szpara w czarnej ścianie, człowiek się przez nią nie przeciśnie...
widać przez nią wychudłą postać kulącą się pod kocem... martwa czy śpiąca?...
- No dobra! - odezwał się Scabior. - Dobra, Greyback, wchodzimy w to! A co z resztą?
Co z nimi zrobimy?
- Ich też weźmiemy. Mamy dwie szlamy, to będzie dodatkowe dziesięć galeonów. I ten
miecz. Jeśli to są rubiny, to i za niego dostaniemy kupę złota.
Więźniów postawiono na nogi. Harry słyszał tuż obok siebie szybki oddech Hermiony.

- Złapcie ich mocno i nie puszczajcie. Ja przytrzymam Pottera! - warknął Greyback,
chwytając go za włosy, a Harry poczuł, jak długie, żółte pazury wilkołaka wpijają mu się w
czaszkę. - Na trzy! Raz... dwa... trzy...
Deportowali się, pociągając ze sobą więźniów. Harry próbował się uwolnić od
Greybacka, ale było to zupełnie beznadziejne, bo Ron i Hermioną przyciskali go z obu boków
i nie mógł się od nich oddzielić. Kiedy jak zwykle zaparło mu dech w piersiach, blizna
rozbolała go jeszcze bardziej...
- ...przeciska się przez wąską szparę jak wąż i ląduje, lekko jak strzęp mgły, w kamiennej
celi...
Powpadali na siebie, lądując na wiejskiej drodze. Po chwili, gdy Harry już przejrzał przez
zapuchnięte oczy, zobaczył w oddali wielkie, wykute z żelaza wrota, a za nimi długą, pokrytą
żwirem aleję. Zatliła się w nim iskierka nadziei. Do najgorszego jeszcze nie doszło: wiedział,
że Voldemorta tu nie ma, bo był przecież w tej dziwnej, czarnej twierdzy, na szczycie
najwyższej wieży. Ale ile czasu może mu zająć powrót tutaj, gdy już się dowie, że schwytali
Pottera...?
Jeden ze szmalcowników podszedł do bramy i potrząsnął nią.
- Jak tam wejdziemy? Pozamykane na cztery spusty! Greyback, nie dam rady... o żesz ty
w mordę!
Puścił żelazne pręty, jakby go oparzyły, a one zaczęły się krzywić, skręcać, łączyć, aż w
końcu utworzyła się z nich przerażająca twarz, która przemówiła dźwięcznym, mocnym
głosem:
- Cel wizyty!
- Mamy Pottera! - ryknął triumfalnie Greyback. - Złapaliśmy Harry’ego Pottera!
Żelazne wrota natychmiast się rozwarły.
- Wchodzimy!
Więźniów popchnięto przez bramę, a potem powleczono alejką między wysokimi
żywopłotami, które tłumiły ich kroki. Harry zobaczył nad sobą widmowo biały kształt i zdał
sobie sprawę, że to paw albinos. Potknął się i upadł na kolana, ale Greyback natychmiast
szarpnął go i postawił na nogi. Szedł z trudem, zataczając się i potykając, bo wciąż był
związany z czterema innymi więźniami. Zamknął opuchnięte powieki i pozwolił, by
przenikliwy ból blizny zapanował nad nim przez chwilę, bo chciał się dowiedzieć, co robi
teraz Voldemort, czy już wie, że schwytano Pottera...

- ...wynędzniała postać porusza się pod cienkim kocem, przekręca na bok, w wychudzonej
twarzy otwierają się oczy... wątły człowieczyna siada, wielkie, zapadnięte oczy wpatrzone są
w niego, w Voldemorta... uśmiecha się bezzębnymi ustami...
- Więc jednak jesteś. Myślałem... że w końcu... się pojawisz. Ale to na nic. Ja jej nigdy nie
miałem.
- Kłamiesz!
Zawrzała, w nim wściekłość Voldemorta, był pewny, że za chwilę ból rozsadzi mu
czaszkę, więc całym wysiłkiem woli powrócił do własnego ciała, starając się w nim pozostać,
wleczony po żwirze razem z innymi więźniami.
Oblało ich jaskrawe światło.
- Co jest? - zapytał zimny kobiecy głos.
- Przyszliśmy zobaczyć się z Tym, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać! - odrzekł
chrapliwym głosem Greyback.
- Kim jesteś?
- Pani mnie znasz! - W głosie wilkołaka zabrzmiała uraza. - Fenrir Greyback! Złapaliśmy
Harry’ego Pottera!
Złapał Harry’ego za ramię i obrócił twarzą do światła, zmuszając resztę więźniów do
niezdarnego obrócenia się razem z nim.
- Jest opuchnięty, szanowna, ale to na pewno on! - zaskrzeczał Scabior. - Jak się pani
przyjrzy, to zobaczy jego bliznę. A ta tutaj, ta dziewczyna... to ta szlama, co się z nim
ukrywała. To na pewno on, mamy też jego różdżkę! O, tutaj, szanowna...
Harry zobaczył, że Narcyza Malfoy przygląda się jego twarzy. Scabior pokazał jej
tarninową różdżkę. Uniosła wysoko brwi.
- Wprowadzić ich - powiedziała.
Szmalcownicy wprowadzili więźniów po szerokich kamiennych stopniach, popychając
ich i kopiąc, do holu obwieszonego portretami.
- Chodźcie za mną - powiedziała Narcyza, prowadząc ich przez hol. - Mój syn, Draco,
przyjechał na ferie wielkanocne. Jeśli to jest Harry Potter, na pewno go rozpozna.
W salonie jarzyło się od świateł, które oślepiały po ciemnościach panujących na
zewnątrz. Nawet Harry, który wciąż ledwo widział, dostrzegł wielkie rozmiary pokoju. Z
sufitu zwisał kryształowy żyrandol, na ciemnofioletowych ścianach wisiały portrety. Dwie
postacie podniosły się z foteli stojących przed bogato zdobionym marmurowym kominkiem,
gdy szmalcownicy wepchnęli więźniów do środka.
- Cóż to znowu?

Harry zdrętwiał ze strachu, bo poznał charakterystyczny głos Lucjusza Malfoya. Zgasła
w nim wszelka nadzieja na wydostanie się z tej opresji. Strach ułatwił mu zablokowanie myśli
Voldemorta, choć blizna wciąż go piekła.
- Mówią, że złapali Pottera - rozległ się chłodny głos Narcyzy. - Draco, pozwól tutaj.
Harry nie śmiał spojrzeć prosto na Dracona, ale zobaczył go kątem oka: podnoszącą się z
fotela nieco wyższą od niego postać o bladej, wyostrzonej twarzy pod grzywą prawie białych
włosów.
Greyback zmusił więźniów, żeby ponownie obrócili się tak, aby Harry znalazł się w
pełnym świetle żyrandola.
- No i co, chłopcze? - zachrypiał wilkołak. Harry miał teraz przed sobą lustro wiszące nad
kominkiem, wielkie, w ozdobnej złotej ramie. Przez szparki opuchniętych powiek ujrzał
swoje odbicie po raz pierwszy od czasu, gdy opuścili Grimmauld Place.
Zobaczył twarz rozdętą, błyszczącą i różową, o rysach tak zmienionych, że nie poznał
samego siebie. Czarne włosy sięgały mu teraz do ramion, a szczęki pokrywał cień zarostu.
Gdyby nie wiedział, że stoi przed tym lustrem, zastanawiałby się, kto ma na nosie jego
okulary. Postanowił milczeć, żeby nie zdradzić się głosem, i wciąż unikał kontaktu
wzrokowego z Draconem, gdy ten podszedł bliżej.
- No i co, Draco? - zapytał niecierpliwie Lucjusz Malfoy. - Czy to on? Czy to Harry
Potter?
- Nie jestem pewny - odrzekł Draco, który trzymał się z dala od Greybacka i sprawiał
takie wrażenie, jakby bał się spojrzeć na Harry’ego, podobnie jak Harry na niego.
- Przyjrzyj mu się dobrze! Z bliska!
Harry jeszcze nigdy nie słyszał Lucjusza Malfoya tak podnieconego.
- Draconie, gdybyśmy to my przekazali Pottera Czarnemu Panu, wszystko by nam
wyba...
- Ale chyba nie zapomnimy, kto go naprawdę złapał, panie Malfoy, co? - zapytał
Greyback, a w jego głosie zabrzmiała pogróżka.
- Ależ nie, skądże znowu! - odparł niecierpliwie Lucjusz.
Sam podszedł do Harry’ego tak blisko, że ten zobaczył dokładnie jego wydłużoną, bladą
twarz. Z powodu tej strasznej opuchlizny czuł się tak, jakby zerkał na zewnątrz przez grube
pręty klatki.
- Co wyście mu zrobili? - zapytał Lucjusz Greybacka. - Dlaczego jest w takim stanie?
- To nie my.
- To mi wygląda na skutki zaklęcia żądlącego.

Lucjusz Malfoy skierował spojrzenie szarych oczu na czoło Harry’ego.
- Coś tutaj jest - wyszeptał. - To może być ta blizna, tylko bardzo rozciągnięta... Draco,
podejdź tu, popatrz z bliska! Co o tym myślisz?
Teraz tuż obok twarzy Lucjusza pojawiła się twarz Dracona. Byli niesamowicie do siebie
podobni, z tym wyjątkiem, że ojciec wyglądał na podnieconego do najwyższych granic,
natomiast Draco wyraźnie się bał.
- Nie wiem - powiedział i szybko odszedł w stronę kominka, gdzie stała jego matka.
- Musimy mieć pewność, Lucjuszu - powiedziała dobitnie zimnym głosem. - Musimy być
całkowicie pewni, że to Harry Potter, zanim wezwiemy Czarnego Pana... Oni mówią, że to
jego - dodała, przyglądając się uważnie tarninowej różdżce - ale nie pasuje do opisu
Ollivandera... Gdybyśmy się omylili, gdybyśmy wezwali Czarnego Pana na próżno...
pamiętasz, co zrobił z Rowle’em i Dołohowem?
- A co z tą szlamą? - warknął Greyback. Harry o mało co nie upadł, gdy szmalcownicy
zmusili więźniów, by jeszcze raz się obrócili, tak, żeby światło padło teraz na Hermionę.
- Zaraz! - powiedziała ostro Narcyza. - Tak... tak, ona była z Potterem w sklepie madame
Malkin! Widziałam jej zdjęcie w „Proroku"! Spójrz, Draco, czy to nie jest ta Granger?
- Ja... Może... tak.
- A to jest przecież ten chłopak Weasleyów! - krzyknął Lucjusz, obchodząc więźniów, by
przyjrzeć się Ronowi. - To oni, przyjaciele Pottera... Draco, spójrz na niego, czy to nie jest syn
Artura Weasleya... jak on miał na imię?
- Tak - powtórzył Draco, odwrócony plecami do więźniów. - To może być on.
Za Harrym otworzyły się drzwi. Usłyszał kobiecy głos, który sprawił, że ogarnął go
jeszcze większy strach.
- Co to jest? Co się stało, Cyziu?
Bellatriks Lestrange obeszła powoli grupkę stłoczonych ze sobą więźniów i zatrzymała
się przed Hermioną, patrząc na nią spod ciężkich powiek.
- Zaraz... - powiedziała cicho - czy to nie jest ta szlama? Ta Granger?
- Tak, tak, to Granger! - zawołał Lucjusz. - I sądzimy, że obok niej stoi Potter! Potter i
jego przyjaciele! W końcu schwytani!
- Potter? - krzyknęła Bellatriks i cofnęła się nieco, żeby lepiej przyjrzeć się Harry’emu. Jesteś pewny? No to trzeba natychmiast powiadomić Czarnego Pana!
Podciągnęła lewy rękaw i Harry zobaczył Mroczny Znak wypalony na jej ramieniu. Już
wiedział, że za chwilę go dotknie, by wezwać swojego umiłowanego pana...

- Właśnie miałem go wezwać! - powiedział Lucjusz Malfoy, chwytając ją za przegub. To ja go wezwę, Bello, Pottera przyprowadzono do mojego domu, więc znajduje się pod moją
władzą...
- Twoja władza! - prychnęła, próbując wyrwać rękę z jego uścisku. - Utraciłeś swoją
władzę, kiedy utraciłeś różdżkę, Lucjuszu! Jak śmiesz! Zabieraj te łapy!
- To nie ma nic wspólnego z tobą, to nie ty schwytałaś chłopaka...
- Pan wybaczy, panie Malfoy - wtrącił się Greyback - ale to my złapaliśmy Pottera i to
nam należy się złoto...
- Złoto! - zaśmiała się Bellatriks, wciąż próbując się uwolnić od swojego szwagra, a
wolną ręką grzebiąc w kieszeni w poszukiwaniu różdżki. - A weź sobie swoje złoto, plugawa
hieno, nie obchodzi mnie żadne złoto! Mnie zależy tylko na jego...
Nagle przestała się wyrywać i utkwiła czarne oczy w czymś, czego Harry nie mógł
dostrzec. Uradowany tym Lucjusz szybko podciągnął rękaw...
- WSTRZYMAJ SIĘ! - wrzasnęła Bellatriks. - Nie dotykaj tego, bo wszyscy zginiemy,
jeśli Czarny Pan teraz tu się pojawi!
Lucjusz znieruchomiał, z palcem tuż nad swoim Mrocznym Znakiem. Bellatriks wyszła z
pola widzenia Harry’ego.
- Co to jest? - usłyszał jej głos.
- Miecz - burknął niewidoczny dla niego szmalcownik.
- Daj mi go.
- Nie jest twój, paniusiu, to ja żem go znalazł. Huknęło, rozbłysło czerwone światło i
Harry zrozumiał, że szmalcownik został oszołomiony. Rozbrzmiały gniewne okrzyki jego
towarzyszy, a Scabior wyciągnął różdżkę.
- Co ci chodzi po głowie, kobieto?
- Drętwota! - wrzasnęła. - Drętwota!
Choć było ich czterech, nie byli dla niej godnymi przeciwnikami. Harry dobrze znał jej
niepospolite czarodziejskie zdolności, wiedział też, że jest pozbawiona skrupułów. Wszyscy
padli tam, gdzie stali, wszyscy prócz Greybacka, który osunął się na kolana i rozkrzyżował
ramiona. Kątem oka Harry zobaczył, jak Bellatriks pochyla się nad wilkołakiem, ściskając w
dłoni miecz Gryffindora. Twarz miała bladą jak wosk.
- Skąd masz ten miecz? - wyszeptała, gdy wyszarpnęła mu różdżkę z ręki.
- Jak śmiesz? - warknął, nie mogąc się poruszyć, obnażając ostre kły. - Uwolnij mnie
natychmiast, kobieto!

- Gdzie znalazłeś ten miecz? - powtórzyła, wymachując klingą tuż nad jego twarzą. Snape wysłał go do mojej skrytki w Banku Gringotta!
- Był w ich namiocie - wychrypiał Greyback. - Uwolnij mnie!
Machnęła różdżką i wilkołak zerwał się na równe nogi, ale bał się do niej zbliżyć.
Schował się za fotelem, wczepiając brudne pazury w jego obicie.
- Draco, wywlecz te szumowiny na zewnątrz - powiedziała Bellatriks, pokazując na
oszołomionych szmalcowników. - A jeśli brak ci odwagi, by ich wykończyć, to zostaw ich na
dziedzińcu, sama to zrobię.
- Jak śmiesz odzywać się w ten sposób do mojego syna! - zawołała Narcyza, ale
Bellatriks krzyknęła:
- Cicho bądź! Sytuacja jest o wiele groźniejsza, niż możesz sobie wyobrazić! Mamy
bardzo poważny problem!
Stała, dysząc lekko i przyglądając się bacznie rękojeści miecza. Potem odwróciła się, by
spojrzeć na milczących więźniów.
- Jeśli to naprawdę jest Potter, nie wolno zrobić mu krzywdy - mruknęła, bardziej do
siebie niż do innych.
- Czarny Pan pragnie sam się nim zająć... ale jeśli się dowie... Muszę... muszę wiedzieć...
Znowu zwróciła się do siostry.
- Więźniów trzeba zamknąć w piwnicy, a ja się zastanowię, co robić dalej!
- To mój dom, Bello, i nie będziesz się tutaj rządzić...
- Zrób to! Nie masz zielonego pojęcia, co nam grozi! - wrzasnęła Bellatriks.
Wyglądała przerażająco, jakby oszalała. Z końca jej różdżki wystrzelił cienki strumień
ognia, który wypalił dziurę w dywanie.
Narcyza wahała się przez chwilę, po czym zwróciła się do Greybacka:
- Sprowadź więźniów do piwnicy, Greyback!
- Zaczekaj - powiedziała ostrym tonem Bellatriks. - Wszystkich oprócz... oprócz tej
szlamy.
Greyback zamruczał lubieżnie.
- Nie! - krzyknął Ron. - Weźcie mnie! Bellatriks wymierzyła mu siarczysty policzek,
który rozległ się echem w komnacie.
- Jeśli ona umrze podczas przepytywania, ty będziesz następny. U mnie zdrajcy krwi są
zaraz po szlamach. Sprowadź ich na dół, Greyback, i dopilnuj, żeby nie mogli uciec, ale nie
waż się zrobić im krzywdy... na razie.

Odrzuciła mu z powrotem różdżkę, a potem spod szaty wyjęła krótki srebrny nóż.
Przecięła więzy łączące Hermionę z resztą więźniów, złapała ją za włosy i wywlokła na
środek pokoju. Greyback poprowadził resztę do drugich drzwi, za którymi zionął ciemnością
mroczny korytarz. Znikli w nim, popychani niewidzialną mocą jego różdżki.
- Jak myślisz, rudzielcu, chyba dostanie mi się kąsek twojej panny, jak już z nią skończy,
co? - zachrypiał wilkołak, gdy szli, potykając się, ciemnym korytarzem. - A może nie jeden,
ale ze dwa, co, rudy?
Harry czuł, jak Ron cały dygoce. Popychani naprzód mocą różdżki Greybacka zeszli po
jakichś schodach, wciąż powiązani ze sobą plecami, tak że w każdej chwili groziło im
stoczenie się razem po stopniach i połamanie karków. Na dole znajdowały się masywne
drzwi. Greyback otworzył je stuknięciem różdżki, po czym wepchnął ich do wilgotnej,
cuchnącej stęchlizną piwnicy i zatrzasnął drzwi. Ogarnęła ich całkowita ciemność. Jeszcze nie
ucichło echo łoskotu zatrzaskiwanych drzwi, gdy gdzieś z góry dobiegł ich przeraźliwy krzyk.
- HERMIONO! - ryknął Ron i zaczął się miotać i szarpać, chcąc uwolnić się z łączących
ich więzów, tak że Harry zachwiał się niebezpiecznie. - HERMIONO!
- Cicho bądź! - powiedział Harry. - Przymknij się, Ron, musimy pomyśleć, jak się stąd...
- HERMIONO! HERMIONO!
- Ron, przestań, musimy obmyślić jakiś plan... trzeba pozbyć się tych sznurów...
- Harry? - usłyszał czyjś szept. - Ron? To wy?
Ron przestał krzyczeć. Ktoś poruszył się w ciemności, a po chwili Harry dostrzegł
zbliżający się do nich cień.
- Harry? Ron?
- Luna?
- Tak, to ja! Och, nie, nie chciałam, żeby was złapali!
- Luna, możesz nam pomóc uwolnić się z więzów? - zapytał Harry.
- O tak, chyba tak... mamy tu stary gwóźdź, którego używamy, gdy chcemy coś
przeciąć... poczekajcie... zaraz...
Hermiona znowu krzyknęła, usłyszeli też podniesiony głos Bellatriks, ale trudno było
zrozumieć słowa, bo Ron zawył ponownie:
- HERMIONO! HERMIONO!
- Panie Ollivander? - rozległ się głos Luny. - Panie Ollivander, ma pan ten gwóźdź? Jak
by się pan trochę przesunął... chyba jest obok dzbanka z wodą...
Wróciła po kilku sekundach.
- Teraz się nie ruszajcie - powiedziała.

Harry czuł, jak Luna wbija gwóźdź w sploty sznura, by rozsupłać węzły. Z góry dobiegł
ich głos Bellatriks.
- Zapytam jeszcze raz! Skąd macie ten miecz? Skąd?!
- Znaleźliśmy go... znaleźliśmy... NIEEE!
Ron znowu poruszył się gwałtownie i Harry poczuł, że ostrze gwoździa wbija mu się w
przegub.
- Ron, proszę cię, nie ruszaj się! - wyszeptała Luna. - Przecież ja nic nie widzę...
- Sięgnij do mojej kieszeni! - powiedział Ron. - Tam jest wygaszacz, pełno w nim światła!
Chwilę później kliknęło i świetliste kule, które wygaszacz wyssał z lamp w namiocie,
wpłynęły do piwnicy. Nie mogąc się połączyć ze swoimi źródłami, zawisły w powietrzu jak
maleńkie słońca, napełniając loch światłem. Harry zobaczył najpierw białą twarz i wielkie
oczy Luny, potem nieruchomą, skuloną pod ścianą postać wytwórcy różdżek Ollivandera, a
wreszcie pozostałych współwięźniów: Deana i Gryfka. Goblin chyba zemdlał, utrzymując się
na nogach tylko dzięki sznurom, którymi był przywiązany do ludzi.
- Och, teraz będzie o wiele łatwiej, dzięki, Ron - powiedziała Luna i znowu zaczęła
dłubać w sznurach. - Cześć, Dean!
Z góry dobiegł ich głos Bellatriks.
- Kłamiesz, plugawa szlamo, dobrze o tym wiem! Włamaliście się do mojej skrytki w
Banku Gringotta! Powiedz prawdę! Powiedz prawdę!
Jeszcze jeden przeraźliwy krzyk...
- HERMIONO!!!
- Co jeszcze stamtąd zabraliście? Co jeszcze macie? Mów prawdę, bo, przysięgam, zaraz
dźgnę cię nożem!
- Udało się!
Harry poczuł, że więzy opadają, i obrócił się, rozcierając przeguby. Ron miotał się po
piwnicy, wypatrując jakiegoś włazu w niskim sklepieniu. Dean stał nieruchomo z
posiniaczoną i zakrwawioną twarzą. Gryfek osunął się na podłogę, tocząc nieprzytomnie
oczami; na jego śniadej twarzy też widniały liczne siniaki i obrzęki.
- Dzięki - powiedział Dean do Luny.
Ron próbował teraz deportować się bez różdżki.
- Ron, stąd się nie ucieknie - powiedziała Luna, obserwując jego bezowocne próby. - Ta
piwnica jest całkowicie ucieczkoszczelna. Ja też z początku próbowałam. Pan Ollivander jest
tu od dawna, też próbował wszystkiego.
- Co jeszcze zabraliście? Co jeszcze? ODPOWIADAJ! CRUCIO!

Krzyki Hermiony odbijały się echem od ścian salonu nad ich głowami. Ron łkał, waląc
pięściami w kamienne ściany. Harry, w skrajnej rozpaczy, zdjął z szyi woreczek od Hagrida i
zaczął z niego wszystko wyciągać. Potrząsnął zniczem od Dumbledore’a - bez żadnego
skutku; machnął przełamanymi połówkami swojej różdżki - bez skutku; kawałek lusterka
upadł na podłogę... i nagle ujrzał w nim coś niebieskiego...
Z lusterka patrzyło na niego oko Dumbledore’a.
- Pomóż nam! - ryknął w szalonej rozpaczy. - Jesteśmy w piwnicy dworu Malfoya,
pomóż nam!
Oko mrugnęło i znikło.
Harry nie był nawet pewny, czy w ogóle je widział. Chwycił kawałek szkiełka i
przechylał we wszystkie strony, ale nie zobaczył w nim nic prócz ścian i sklepienia piwnicy. Z
góry wciąż dobiegały rozpaczliwe krzyki Hermiony, a Ron wrzeszczał tuż obok niego:
- HERMIONO! HERMIOOONOOO!
- Jak się dostaliście do mojej skrytki?! Pomógł wam ten plugawy goblin, który siedzi w
lochu na dole?
- Spotkaliśmy go dopiero dziś! - zatkała Hermiona. - Nigdy nie byliśmy w Banku
Gringotta! To nie jest prawdziwy miecz, to podróbka! To tylko kopia!
- Kopia?! Och, bo ci uwierzę! - wrzasnęła Bellatriks.
- Można to łatwo sprawdzić! - rozległ się głos Lucjusza. - Draco, przyprowadź tu goblina,
zaraz nam powie, czy to prawdziwy miecz, czy jego kopia!
Harry rzucił się do miejsca, w którym na podłodze leżał skulony Gryfek.
- Gryfku - wyszeptał w spiczaste ucho goblina - musisz im powiedzieć, że ten miecz jest
podróbką, nie mogą się dowiedzieć, że jest prawdziwy... Gryfku, błagam...
Usłyszał czyjeś kroki na schodach, a po chwili rozdygotany głos Dracona zza drzwi:
- Cofnąć się. Ustawić pod tylną ścianą. I bez żadnych sztuczek, bo was pozabijam!
Zrobili, jak im kazał. Kiedy szczęknął zamek, Ron pstryknął wygaszaczem i świetliste
kule znikły w jego kieszeni. Znowu zrobiło się ciemno. Drzwi otworzyły się z hukiem, wszedł
Malfoy, trzymając przed sobą zapaloną różdżkę, blady i stanowczy. Chwycił goblina za ramię
i wycofał się z nim. Drzwi znowu huknęły i w tym samym momencie rozległ się donośny
trzask.
Ron pstryknął wygaszaczem. Trzy kule światła wyleciały z jego kieszeni i zawisły w
powietrzu. Zobaczyli Zgredka, domowego skrzata, który właśnie aportował się pośrodku
piwnicy.
- ZGRED...!

Harry uderzył Rona w ramię, by go uciszyć, Ron zrobił przerażoną minę, zrozumiawszy
swój błąd, z góry dobiegły kroki: to Draco prowadził Gryfka do Bellatriks.
Zgredek wytrzeszczył wielkie, wyłupiaste oczy. Wrócił do domu swoich dawnych panów
i trząsł się cały ze strachu.
- Harry Potter - zaskrzeczał cichutko - Zgredek przybył, żeby was uwolnić.
- Ale skąd ty...
Straszny krzyk zagłuszył słowa Harry’ego: Hermiona znowu została poddana torturom.
Ograniczył się więc do tego, co najważniejsze.
- Możesz się deportować z tej piwnicy? - zapytał Zgredka, który pokiwał skwapliwie
głową, kłapiąc uszami.
- I możesz zabrać ze sobą ludzi? Zgredek ponownie pokiwał głową.
- Dobra, Zgredku, więc złap Lunę, Deana i pana Ollivandera i zabierz ich ze sobą do...
do...
- Do Billa i Fleur - skończył za niego Ron. - Domek Muszelka na przedmieściu Tinworth.
Skrzat pokiwał głową po raz trzeci.
- A potem wróć - dodał Harry. - Dasz radę?
- No pewnie, Harry Potter - wyszeptał mały skrzat i podskoczył do pana Ollivandera,
który wydawał się pozbawiony świadomości. Chwycił jedną rękę wytwórcy różdżek, a drugą
wyciągnął ku Lunie i Deanowi, ale żadne z nich nie ruszyło się z miejsca.
- Harry, chcemy ci pomóc! - szepnęła Luna.
- Nie możemy cię zostawić - powiedział Dean.
- Lećcie! Zobaczymy się u Billa i Fleur.
W tym momencie blizna zapiekła go straszliwie i przez kilka sekund patrzył w dół, ale
nie na Ollivandera, tylko na innego mężczyznę, równie jak Ollivander wychudzonego, ale
śmiejącego się szyderczo.
- Więc zabij mnie, Voldemorcie, z ochotą powitam śmierć! Tyle że moja śmierć nie da ci
tego, czego szukasz... jest tyle rzeczy, których nie pojmujesz...
Odczuł wściekłość Voldemorta, ale gdy Hermiona ponownie krzyknęła, zmusił się do
powrotu do piwnicy, do koszmaru, którego był częścią.
- Lećcie! - powtórzył. - Lećcie, my do was dołączymy, ale teraz lećcie!
Złapali wyciągnięte pałce skrzata. Rozległ się donośny trzask i Zgredek, Luna, Dean i
Ollivander znikli.
- Co to było? - zawołał nad ich głowami Lucjusz Malfoy. - Słyszeliście? Ten hałas w
piwnicy?

Harry i Ron spojrzeli na siebie.
- Draco... Nie, wezwij Glizdogona! Niech sprawdzi! Znowu rozległy się kroki, potem
zapadła cisza. Harry wiedział, że tam, na górze, nasłuchują.
- Musimy go zaatakować - wyszeptał do Rona. Nie mieli wyboru: wiedzieli, że kiedy
ktoś wejdzie do piwnicy i odkryje brak trzech więźniów, będą zgubieni.
- Nie gaś światła - dodał, a gdy usłyszeli, że ktoś schodzi po schodach, stanęli pod ścianą
po obu stronach drzwi.
- Cofnąć się - usłyszeli głos Glizdogona. - Cofnąć się od drzwi. Wchodzę.
Drzwi otworzyły się. Przez ułamek sekundy Glizdogon patrzył na pustą piwnicę,
oślepiony blaskiem trzech miniaturowych słońc zawieszonych w powietrzu. Potem Harry i
Ron rzucili się na niego. Ron złapał go za rękę z różdżką i wykręcił ją do góry, Harry zatkał
mu dłonią usta. Walczyli w milczeniu. Z różdżki Glizdogona sypały się iskry, jego srebrna
ręka zacisnęła się wokół gardła Harry’ego.
- Co tam się dzieje, Glizdogonie? - zawołał z góry Lucjusz Malfoy.
- Nic! - odkrzyknął Ron, całkiem nieźle naśladując skrzekliwy głos Glizdogona. Wszystko w porządku!
Harry tracił dech.
- Chcesz mnie zabić? - wykrztusił, próbując się uwolnić z uścisku metalowych palców. Po tym, jak uratowałem ci życie? Jesteś mi coś winien, Glizdogonie!
Srebrne palce zwolniły uścisk. Harry nie spodziewał się tego. Zdumiony oderwał rękę
Glizdogona od swojej szyi, wciąż zatykając mu dłonią usta. Zobaczył, że małe, wodniste oczy
Glizdogona rozszerzyły się ze strachu i zaskoczenia: zdawał się tak samo jak Harry
wstrząśnięty tym, co zrobiła jego ręka, która zdradziła go na moment, przejawiając litość.
Zaczął więc szarpać się z Harrym i Ronem jeszcze gwałtowniej, jakby chciał zadośćuczynić
chwilowej słabości.
- No i mamy to - wyszeptał Ron, wyrywając mu różdżkę z dłoni.
Pozbawiony różdżki Pettigrew łypnął na nich przerażonymi oczami, a potem utkwił
wzrok w czymś innym. Jego metalowe palce zbliżały się nieuchronnie do jego własnego
gardła.
- Nie...
Harry bez namysłu chwycił metalową dłoń i próbował ją odciągnąć. Bez skutku. Srebrne
narzędzie, które Voldemort podarował najbardziej tchórzliwemu ze swoich sług, zwróciło się
przeciw swojemu rozbrojonemu i bezużytecznemu właścicielowi. Pettigrew odbierał nagrodę
za chwilę zawahania się, za moment okazania litości: srebrne palce dusiły go na ich oczach.

- Nie!
Ron też go puścił i razem z Harrym próbowali odciągnąć miażdżące palce od gardła
Glizdogona, ale bez skutku. Twarz mu zsiniała.
- Relashio! - syknął Ron, celując różdżką w srebrną rękę, ale zaklęcie nie podziałało.
Pettigrew osunął się na kolana i w tej samej chwili Hermiona krzyknęła przeraźliwie nad
ich głowami. Wybałuszył oczy, drgnął po raz ostatni i zamarł bez ruchu.
Harry i Ron spojrzeli na siebie, a potem, pozostawiając na podłodze ciało Glizdogona,
pobiegli schodami w górę i wpadli do ciemnego korytarza wiodącego do salonu.
Ostrożnie podeszli do uchylonych drzwi i zajrzeli do środka. Bellatriks patrzyła na
Gryfka, który trzymał miecz Gryffindora. Hermiona leżała u jej stóp. Nie poruszała się.
- No i co? - zapytała Bellatriks. - To prawdziwy miecz?
Harry wstrzymał oddech, walcząc z bólem pulsującym mu w czole.
- Nie - odrzekł Gryfek. - To podróbka.
- Jesteś pewny? - wydyszała Bellatriks. - Całkowicie pewny?
- Tak.
Odetchnęła z ulgą, jej twarz się rozluźniła.
- Dobrze - powiedziała i machnęła od niechcenia różdżką, rozcinając goblinowi twarz.
Zawył z bólu i upadł u jej stóp. Kopnęła go, przewalając na bok. - A teraz - oznajmiła
triumfalnym tonem - wezwiemy Czarnego Pana!
Podwinęła rękaw i wskazującym palcem dotknęła Mrocznego Znaku.
Czoło Harry’ego przeszył tak ostry ból, jakby mu pękła blizna. Wszystko znikło: był
Voldemortem, a wychudły czarodziej przed nim śmiał się bezzębnymi ustami. Czuł
wściekłość, bo go wzywano - a przecież ich ostrzegł, powiedział im, żeby go wezwali tylko
wtedy, gdy schwytają Pottera. Jeśli się mylą...
- A więc mnie zabij! - krzyknął starzec. - I tak nie zwyciężysz, nie możesz zwyciężyć! Ta
różdżka nigdy nie będzie twoja, nigdy...
I wreszcie wściekłość Voldemorta znalazła ujście: błysk zielonego światła wypełnił celę,
zaklęcie poderwało z łóżka wątłe ciało, które natychmiast opadło bez życia, a Voldemort
wrócił do okna, dysząc ciężko... Och, gorzko pożałują, jeśli wzywają go bez powodu...
- I myślę - rozległ się głos Bellatriks - że ta szlama nie będzie już nam potrzebna.
Greyback, należy do ciebie.
- NIEEEEEEEEEE!
Ron wpadł do salonu, Bellatriks obróciła się błyskawicznie ku niemu, wyraźnie
zaszokowana, z wyciągniętą w jego stronę różdżką.

- Expelliarmus! - ryknął, kierując na nią różdżkę Glizdogona.
Jej różdżka wyleciała w powietrze; złapał ją Harry, który wbiegł do salonu za Ronem.
Lucjusz, Narcyza, Draco i Greyback okręcili się w miejscu. Wrzasnął: „Drętwota!" i Lucjusz
Malfoy runął prosto w kominek. Z różdżek Dracona, Narcyzy i Greybacka wystrzeliły
promienie, Harry rzucił się na podłogę i przeturlał za kanapę.
- PODDAJCIE SIĘ ALBO ONA ZGINIE!
Harry, dysząc ciężko, wyjrzał zza kanapy. Bellatriks podtrzymywała zemdloną Hermionę,
trzymając swój krótki srebrny nóż przy jej gardle.
- Rzućcie różdżki - wyszeptała. - Rzućcie je albo zaraz zobaczymy, jak brudną ma krew!
Ron zamarł w miejscu z różdżką Glizdogona w ręce. Harry wyprostował się, wciąż
trzymając różdżkę Bellatriks.
- Powiedziałam: rzućcie je! - wrzasnęła, przyciskając ostrze do gardła Hermiony, a Harry
ujrzał na jej szyi krople krwi.
- Dobra! - krzyknął i upuścił jej różdżkę na podłogę. Ron zrobił to samo z różdżką
Glizdogona. Obaj podnieśli ręce na wysokość ramion.
- Świetnie! Draco, zabierz te różdżki! Czarny Pan za chwilę tu będzie, Harry Potterze!
Gotuj się na śmierć!
Harry o tym wiedział, blizna dawała mu znać, czuł, jak Voldemort nadlatuje z daleka, jak
szybuje nad ciemnym, wzburzonym morzem... wkrótce będzie już na tyle blisko, by
aportować się w dworze Malfoya... a stąd nie ma ucieczki...
- Cyziu - powiedziała łagodnie Bellatriks, gdy Draco pospiesznie wycofał się w kąt z
różdżkami - chyba powinnyśmy związać tych małych bohaterów, a Greyback zajmie się
panną Szlamą. Jestem pewna, że Czarny Pan nie pożałuje ci dziewczyny, Greyback, po tym,
co zrobiłeś tej nocy.
Gdy to powiedziała, nad ich głowami coś zadzwoniło i zagrzechotało. Wszyscy spojrzeli
w górę i zobaczyli, jak wielki kryształowy żyrandol dygoce, a potem zaczyna spadać.
Bellatriks stała tuż pod nim. Puściła Hermionę i z krzykiem rzuciła się w bok. Żyrandol
roztrzaskał się o podłogę, waląc w nią łańcuchami i rozpryskując po całym salonie błyszczące
odłamki kryształu. Spadł na Hermionę i goblina, który wciąż ściskał w dłoni miecz
Gryffindora.
Draco zgiął się wpół, zasłaniając rękami zakrwawioną twarz.
Kiedy Ron podbiegł, by wyciągnąć Hermionę spod szczątków żyrandola, Harry
wykorzystał chwilę: przeskoczył przez fotel, wyrwał Draconowi z ręki trzy różdżki,

wycelował je wszystkie w Greybacka i krzyknął: „Drętwota!" Potrójne zaklęcie wyrzuciło
wilkołaka w powietrze. Odbił się od sufitu i runął na podłogę.
Narcyza odciągnęła Dracona w kąt.
Bellatriks zerwała się i z rozwianymi włosami wymachiwała dziko nożem. Narcyza
skierowała jednak różdżkę w drzwi.
- Zgredek! - wrzasnęła i nawet Bellatriks zamarła. - Ty! To ty zrzuciłeś żyrandol?!
Maleńki skrzat wbiegł truchtem do salonu, celując drżącym palcem w swoją dawną
panią.
- Harry’ego Pottera nie wolno ci skrzywdzić! - zaskrzeczał.
- Zabij go, Cyziu! - krzyknęła Bellatriks, ale w tej samej chwili rozległ się donośny trzask
i różdżka Narcyzy też wyleciała w powietrze, lądując gdzieś pod ścianą.
- Ty wstrętny małpiszonie! - ryknęła Bellatriks. - Jak śmiesz wytrącać różdżkę z dłoni
czarownicy! Jak śmiesz sprzeciwiać się swoim panom!
- Zgredek nie ma już pana! - zapiszczał skrzat. - Zgredek jest wolnym skrzatem i przybył
tu, żeby uratować Harry’ego Pottera i jego przyjaciół!
Blizna rozbolała Harry’ego tak, że prawie nic nie widział. Czuł tylko, że Voldemort jest
już blisko, że za chwilę pojawi się wśród nich.
- Ron, łap... i UCIEKAJ! - krzyknął, rzucając mu jedną z różdżek, po czym schylił się, by
wyciągnąć Gryfka spod żyrandola.
Podtrzymując jęczącego goblina, który wciąż ściskał miecz w ręku, schwycił rękę
Zgredka i obrócił się w miejscu, by deportować się z nimi. Zanim pochłonęła go gęsta
ciemność, ujrzał po raz ostatni salon Malfoyów: blade, zastygłe w miejscu postacie Narcyzy i
Dracona, smugę czerwieni, w którą zamieniły się włosy Rona, rozmazany błysk srebra, gdy
Bellatriks cisnęła nożem w miejsce, w którym znikał...
Dom Billa i Fleur... Muszelka... Dom Billa i Fleur...
Pogrążył się w bezimiennej ciemności, mógł tylko powtarzać cel teleportacji i mieć
nadzieję, że to wystarczy, by tam wylądował. Ból rozsadzał mu czaszkę, goblin ciążył, klinga
miecza obijała mu się o plecy, ręka Zgredka drgnęła w jego dłoni. Przemknęło mu przez
głowę, że skrzat próbuje przejąć dowodzenie, by doprowadzić ich do celu, i ściskając mu
dłoń, dał znać, że wszystko w porządku...
A potem nagle uderzyli stopami w twardy grunt i poczuli słony zapach. Harry upadł na
kolana, puścił rękę Zgredka i ostrożnie złożył Gryfka na ziemi.
- Coś ci się stało? - zapytał, kiedy goblin się poruszył, ale ten tylko jęknął.

Harry rozejrzał się, usiłując coś zobaczyć w otaczającej ich ciemności. Wydawało mu się,
że pod rozległym, rozgwieżdżonym niebem dostrzega w pobliżu zarysy jakiegoś domku i
przez chwilę pomyślał, że coś się przed nim poruszyło.
- Zgredku, czy to jest Muszelka? - szepnął, ściskając dwie różdżki, które wyrwał
Malfoyowi, gotów walczyć, jeśli zajdzie potrzeba. - Jesteśmy we właściwym miejscu?
Zgredku!
Obejrzał się. Mały skrzat stał tuż obok niego.
- ZGREDKU!
Skrzat zachwiał się lekko, gwiazdy odbiły się w jego olbrzymich, jasnych oczach. Obaj
spojrzeli w dół, na srebrną rękojeść noża wystającą z piersi skrzata.
- Zgredku... nie... POMOCY! - ryknął Harry w stronę domku, do ludzi, którzy tam się
poruszali. - POMOCY!
Nie dbał już o to, czy są to czarodzieje czy mugole, przyjaciele czy wrogowie, widział
tylko ciemną plamę rozrastającą się na piersiach Zgredka, widział drobne ramiona, które
skrzat wyciągnął ku niemu błagalnym gestem. Złapał go i położył na chłodnej trawie.
- Zgredku, nie, nie umieraj, nie umieraj...
Oczy skrzata odszukały go, usta zadrżały, gdy z trudem wypowiedział słowa:
- Harry... Potter...
A potem drgnął lekko i znieruchomiał, a jego oczy były już tylko wielkimi, szklistymi
kulami pocętkowanymi odbiciem gwiazd, które przestał widzieć.
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Wytwórca różdżek
Było to jak powrót koszmarnego snu: przez moment klęczał znowu przy ciele
Dumbledore’a u stóp najwyższej wieży Hogwartu, choć w rzeczywistości patrzył na drobne
ciało skulone na trawie, przebite srebrnym nożem Bellatriks. Wciąż powtarzał: „Zgredku...
Zgredku...", choć przecież wiedział, że skrzat odszedł tam, skąd nie można go wezwać z
powrotem.
Po dłuższej chwili zdał sobie sprawę, że jednak trafili we właściwe miejsce, bo wokół
niego zgromadzili się Bill, Fleur, Dean i Luna.
- A Hermiona? - zapytał nagłe. - Gdzie jest Hermiona?
- Ron zaniósł ją do środka - odrzekł Bill. - Wydobrzeje.
Harry znowu spojrzał na Zgredka. Wyciągnął ostry nóż z jego piersi, a potem zdjął kurtkę
i przykrył nią ciało skrzata.
Gdzieś blisko fale rozbijały się o skały. Harry słuchał szumu morza, podczas gdy inni
rozmawiali, dyskutując o sprawach, które były mu obojętne, podejmując decyzje, które do
niego nie docierały. Dean zaniósł rannego Gryfka do domu, Fleur pobiegła za nimi, Bill
zastanawiał się głośno, jak pochować skrzata. Harry zgodził się z nim, choć tak naprawdę nie
wiedział, co Bill zaproponował. Jeszcze raz spojrzał na maleńkie ciało i nagle blizna zapiekła
go gwałtownie: nie odrywając się od rzeczywistości, ujrzał, jak przez drugi koniec lunety,
Voldemorta wymierzającego karę tym, którzy zostali w dworze Malfoya. Straszna była jego
wściekłość, ale dojmujący żal, który Harry odczuwał po śmierci Zgredka, jakby ją umniejszał,
tak że zdawała się odległą burzą, przetaczającą się gdzieś za rozległym, cichym oceanem.
- Chcę to zrobić tak, jak należy. - To były pierwsze słowa, które wypowiedział z pełną
świadomością. - Bez użycia czarów. Macie jakiś szpadel?
I wkrótce zabrał się do pracy, kopiąc dół w miejscu, które wskazał mu Bill, na końcu
ogrodu, między krzakami. Kopał z dziką zawziętością, delektując się pracą fizyczną, rad, że

nie ma w tym żadnej magii, bo każda kropla potu i każdy pęcherz na dłoniach był darem dla
skrzata, który uratował im życie.
Blizna go piekła, ale był panem tego bólu: odczuwał go, ale mu się nie poddawał.
Wiedział już, jak zachować pełną kontrolę nad świadomością, wiedział, jak zamknąć ją przed
Voldemortem, nauczył się wreszcie tego, czego miał go nauczyć Snape na prośbę
Dumbledore’a. Tak jak uprzednio, kiedy Voldemort nie mógł opanować jego świadomości, bo
dostępu do niej bronił smutek po śmierci Syriusza, tak i teraz jego myśli nie mogły przebić się
do świadomości Harry’ego, opłakującego Zgredka. Jakby żal odpędzał Voldemorta... choć
Dumbledore na pewno by powiedział, że to miłość...
Kopał coraz głębiej w twardej, zmarzniętej ziemi, topiąc swój żal we własnym pocie,
odrzucając ból w czole każdym zamachem rąk trzymających szpadel. I oto w ciemności,
gdzie tylko odgłos jego własnego oddechu i szum morza były jedynymi towarzyszami,
powrócił myślami do tego, co wydarzyło się we dworze Malfoya, i zaczęło w nim kiełkować
zrozumienie sensu tego, co zobaczył i usłyszał...
Jednostajny rytm ramion odmierzał jego myśli. Insygnia... horkruksy... Insygnia...
horkruksy... Ale nie zżerała go już ta dziwna, obsesyjna tęsknota za nimi. Poczucie straty i lęk
zmyły ją z jego duszy, czuł się tak, jakby go przebudzono uderzeniem w policzek.
Coraz bardziej zagłębiał się w kopanym przez siebie grobie i wiedział już, gdzie był
Voldemort tej nocy i kogo zabił na szczycie najwyższej wieży Nurmengardu. I dlaczego go
zabił...
I pomyślał o Glizdogonie, który stracił życie z powodu jednego, nieuświadomionego do
końca odruchu litości... Dumbledore to przewidział... Co jeszcze wiedział?
Stracił poczucie upływu czasu. Wiedział tylko, że kiedy nadeszli Ron i Dean, było już
trochę jaśniej.
- Co z Hermiona?
- Lepiej - odrzekł Ron. - Fleur się nią opiekuje. Harry miał przygotowaną odpowiedź na
wypadek, gdyby go zapytali, dlaczego nie użył różdżki do wykopania grobu, ale nie musiał jej
udzielić. Wskoczyli z własnymi szpadlami do dołu, który wykopał, i razem kopali dalej w
milczeniu, aż grób wydał im się dość głęboki.
Otulił ciaśniej kurtką ciało skrzata. Ron usiadł na skraju grobu, zdjął buty i skarpetki i
wsunął mu je na stopy. Dean wyjął z kieszeni wełnianą czapkę, którą Harry włożył
Zgredkowi na głowę, przyciskając jego nietoperze uszy.
- Trzeba zamknąć mu oczy.

Harry nie słyszał nadejścia innych w ciemności. Bill miał na sobie podróżną pelerynę,
Fleur wielki biały fartuch, z kieszeni którego wystawała butelka eliksiru Szkiele-Wzro.
Hermiona, blada i niepewnie trzymająca się na nogach, ubrana była w pożyczony szlafrok.
Ron objął ją ramieniem, gdy podeszła. Luna, okutana jednym z płaszczy Fleur, ukucnęła i
delikatnym dotknięciem palca zamknęła powieki skrzata.
- Teraz wygląda, jakby zasnął - powiedziała cicho. Harry złożył skrzata na dnie dołu,
ułożył mu ręce i nogi tak, jakby spał, a potem wygramolił się z grobu i po raz ostatni spojrzał
na drobne ciałko. Zacisnął zęby, nie chcąc się poddać wzruszeniu, gdy przypomniał sobie
pogrzeb Dumbledore’a, rzędy złotych krzeseł, ministra magii w pierwszym rzędzie, kwiecistą
laudację, okazałość marmurowego grobowca. Czuł, że Zgredek zasłużył na równie okazały
pogrzeb, a jednak spoczął tutaj, między krzakami, w byle jak wykopanym grobie.
- Chyba powinniśmy coś powiedzieć - pisnęła Luna. - Ja pierwsza, dobrze?
Wszyscy na nią spojrzeli, a ona zwróciła się do martwego skrzata leżącego na dnie grobu.
- Dziękuję ci bardzo, Zgredku, za to, że uwolniłeś mnie z tego lochu. To bardzo
niesprawiedliwe, że musiałeś umrzeć. Byłeś taki dobry i taki dzielny. Na zawsze zapamiętam
to, co dla nas zrobiłeś. Mam nadzieję, że jesteś już szczęśliwy.
Odwróciła się i spojrzała wyczekująco na Rona, który odchrząknął i powiedział
zachrypłym głosem:
- Taak... Dzięki, Zgredku.
- Dziękuję - mruknął Dean.
Harry przełknął ślinę.
- Do widzenia, Zgredku - powiedział.
Tylko na tyle mógł się zdobyć w tej chwili, ale przecież Luna powiedziała za niego
wszystko. Bill machnął różdżką i stos ziemi obok grobu uniósł się w powietrze i łagodnie
opadł, tworząc małą, czerwonawą mogiłę.
- Zostanę tu jeszcze chwilę - powiedział Harry.
Padły jakieś ciche słowa, poczuł łagodne poklepywanie po plecach i wszyscy ruszyli w
stronę domu, pozostawiając go samego przy grobie.
Rozejrzał się i zobaczył, że grządki kwiatowe otoczone są dużymi, białymi kamieniami
wygładzonymi przez morze. Podniósł jeden z największych i położył go, jak poduszkę, na
mogile, nad miejscem, w którym spoczywała teraz głowa Zgredka. Potem sięgnął do kieszeni
po różdżkę.
Miał dwie. Nie mógł sobie przypomnieć, która należała do kogo, pamiętał tylko, że
wyrwał je z czyjejś ręki. Wybrał krótszą, lepiej leżącą mu w ręce, i wycelował w kamień.

Powoli, zgodnie z tym, co mruczał pod nosem, pojawiały się na powierzchni kamienia
głębokie wyżłobienia. Wiedział, że Hermiona zrobiłaby to zgrabniej i pewnie szybciej, ale
chciał sam zaznaczyć to miejsce, podobnie jak uprzednio zapragnął sam wykopać grób. Kiedy
się wyprostował, na kamieniu był napis:
TU SPOCZYWA ZGREDEK, WOLNY SKRZAT
Popatrzył na swoje dzieło i odszedł. Blizna wciąż go piekła, ale już słabiej, a po głowie
krążyły myśli, które narodziły się na dnie grobu, ukształtowane w ciemności, fascynujące i
przerażające zarazem.
Kiedy wszedł do małego przedpokoju, zobaczył, że wszyscy siedzą w salonie, słuchając
Billa. Był to ładny pokój w jasnych barwach, z małym kominkiem, w którym płonęły kawałki
drewna wyrzucone przez morze. Nie chciał zabrudzić dywanu błotem, więc stanął w progu,
słuchając.
- ...dobrze, że Ginny wyjechała na ferie. Gdyby była w Hogwarcie, mogliby ją porwać,
zanim byśmy tam dotarli. Wiemy, że teraz jest bezpieczna.
Podniósł głowę i zobaczył Harry’ego w drzwiach.
- Zabrałem wszystkich z Nory - wyjaśnił mu. - Przeniosłem do domu Muriel.
Śmierciożercy już wiedzą, że Ron jest z tobą, więc mogliby zaatakować rodzinę... Nie miej
wyrzutów sumienia - dodał, widząc minę Harry’ego. - To była tylko kwestia czasu, tata
powtarzał nam to od miesięcy. Jesteśmy chyba najbardziej znaną rodziną zdrajców krwi.
- Jak są chronieni?
- Zaklęcie Fideliusa. Tata jest Strażnikiem Tajemnicy. Na ten dom też je rzuciliśmy, ja
jestem tutaj Strażnikiem. Nie możemy chodzić do pracy, ale teraz to już nie ma większego
znaczenia. Kiedy tylko Ollivander i Gryfek wydobrzeją, przeniesiemy ich do domu Muriel. Tu
nie ma zbyt wiele miejsca, a u Muriel będzie go sporo. Nogi Gryfka już się leczą, Fleur dała
mu Szkiele-Wzro. Możemy ruszać za jakąś godzinę albo...
- Nie - przerwał mu Harry, a Bill spojrzał na niego ze zdumieniem. - Obaj będą mi tu
potrzebni. Muszę z nimi porozmawiać. To bardzo ważne.
Usłyszał zdecydowanie we własnym głosie, pewność, świadomość celu, którą poczuł,
kopiąc Zgredkowi grób. Teraz wszyscy na niego patrzyli, wyraźnie zaskoczeni.
- Pójdę się umyć - powiedział, spoglądając na swoje ręce uwalane ziemią i krwią
Zgredka. - A potem muszę się z nimi zobaczyć. Natychmiast.

Wszedł do małej kuchni i dostrzegł umywalkę pod oknem wychodzącym na morze. Nad
horyzontem już jaśniał świt, znacząc niebo różowymi jak morskie muszle i złotawymi
smugami. Kiedy zaczął się myć, powrócił łańcuch myśli, które nawiedziły go w ciemnym
grobie...
Zgredek nie mógł im już powiedzieć, kto go przysłał do lochu, ale Harry dobrze pamiętał,
co zobaczył. Bystre niebieskie oko spojrzało na niego z kawałka lusterka, a potem nadeszła
pomoc. W Hogwarcie ci, którzy o pomoc poproszą, zawsze ją otrzymają.
Wytarł ręce, nieczuły na piękno sceny za oknem, obojętny na głosy dochodzące z salonu.
Spojrzał w dal, ponad oceanem, i poczuł się bliżej niż kiedykolwiek sedna tego wszystkiego.
Ale blizna wciąż go piekła i wiedział, że Voldemort też zbliża się do tego sedna. Harry
rozumiał wszystko, a jednocześnie nie rozumiał. Instynkt podpowiadał mu jedno, mózg
drugie. Dumbledore w jego głowie uśmiechał się, przyglądając mu się znad końców palców,
złożonych razem jak do modlitwy.
Dałeś Ronowi wygaszacz. Zrozumiałeś go... podsunąłeś mu drogę powrotu...
Zrozumiałeś też Glizdogona... wiedziałeś, że gdzieś głęboko jest w nim odrobina żalu...
A skoro tak dobrze ich znałeś... co wiedziałeś o mnie, Dumbledore?
Powinienem wiedzieć, a nie szukać? Wiedziałeś, jakie to będzie dla mnie trudne? To
dlatego wszystko tak utrudniłeś? Żebym miał czas sam do tego dojść?
Stał nieruchomo, patrząc szklistym wzrokiem w miejsce, gdzie nad horyzontem pojawił
się oślepiający skrawek słońca. Potem spojrzał na swoje czyste ręce i ogarnęło go chwilowe
zaskoczenie na widok ręcznika, który w nich trzymał. Odłożył go i wrócił do przedpokoju, a
tam poczuł nagle przeszywający ból w skroniach. Przemknął mu przez głowę, szybki jak
odbicie ważki w wodzie, zarys budowli, którą tak dobrze znał.
Bill i Fleur stali u stóp schodów.
- Muszę pomówić z Gryfkiem i Ollivanderem.
- Nie - powiedziała Fleur. - Będziesz musiał poczekać, ‘Arry. Oni są chore, zmęczone...
- Przykro mi - oznajmił spokojnie - ale nie mogę czekać. Muszę pomówić z nimi teraz.
Bez świadków. Z każdym oddzielnie. To pilne.
- Harry, co to wszystko ma znaczyć? - zapytał Bill. - Zjawiasz się tutaj z martwym
skrzatem domowym i zemdlonym goblinem, Hermiona wygląda, jakby ją torturowano, Ron
nie chce mi nic powiedzieć...
- Nie możemy ci powiedzieć, co robimy - przerwał mu sucho Harry. - Jesteś członkiem
Zakonu, Bill, wiesz, że Dumbledore zlecił nam pewną misję. Nie wolno nam o tym mówić
nikomu.

Fleur prychnęła niecierpliwie, ale Bill nawet na nią nie spojrzał, tylko wpatrywał się w
Harry’ego. Trudno było coś wyczytać z jego poznaczonej bliznami twarzy. W końcu
powiedział:
- W porządku. Z kim chcesz rozmawiać najpierw? Harry zawahał się. Wiedział, ile zależy
od tej decyzji.
Czasu zostało niewiele, nadszedł moment wyboru: horkruksy czy Insygnia?
- Z Gryfkiem. Najpierw porozmawiam z Gryfkiem. Serce biło mu szybko, jakby biegł i
przed chwilą pokonał jakąś wielką przeszkodę.
- No to idziemy na górę - powiedział Bill, wchodząc po schodach.
Harry zatrzymał się w połowie schodów i spojrzał przez ramię w dół. Zobaczył Rona i
Hermionę czających się w drzwiach do salonu.
- Wy też jesteście mi potrzebni! - zawołał. Podeszli szybko, dostrzegł dziwną ulgę w ich
twarzach.
- Jak się czujesz? - zapytał Hermionę. - Byłaś naprawdę niesamowita... Wymyślić taką
historię, kiedy ona tak cię męczyła...
Uśmiechnęła się do niego słabo, a Ron objął ją ramieniem.
- Co robimy, Harry? - zapytał.
- Zobaczycie. Chodźcie ze mną.
Weszli za Billem po schodach na mały korytarzyk z trojgiem drzwi.
- Tutaj - powiedział Bill, otwierając drzwi do swojej i Fleur sypialni.
I tutaj przez okno widać było morze, teraz rozmigotane złotymi plamkami. Harry
podszedł do okna, odwrócił się plecami do tego widowiska i czekał z rękami założonymi na
piersiach, pokonując ból blizny. Hermiona zajęła krzesło przy toaletce, Ron przysiadł na jego
poręczy.
Pojawił się Bill, niosąc małego goblina, którego ostrożnie położył na łóżku. Gryfek
podziękował mu i Bill wyszedł, zamykając za sobą drzwi.
- Przykro mi, że musiałem cię wyciągnąć z łóżka - powiedział Harry. - Jak twoje nogi?
- Bolą, ale się leczą.
Wciąż ściskał miecz Gryffindora i miał dziwną minę: trochę zadziorną, a trochę
zaciekawioną. Harry przyglądał się jego ziemistej skórze, długim, chudym palcom i czarnym
oczom. Fleur zdjęła mu buty, odsłaniając długie, brudne stopy. Był tylko trochę większy od
skrzata domowego. Kopulasta głowa była o wiele większa od ludzkiej.
- Pewnie nie pamiętasz... - zaczął Harry.

- ...że to ja byłem tym goblinem, który zaprowadził cię do twojej skrytki, gdy po raz
pierwszy odwiedziłeś Bank Gringotta? Pamiętam, Harry Potterze. Jesteś sławny nawet wśród
goblinów.
Patrzyli na siebie, mierząc się wzrokiem. Blizna Harry’ego wciąż dawała o sobie znać.
Chciał szybko przejść przez rozmowę z Gryfkiem, a jednocześnie nie chciał zrobić
fałszywego ruchu. Kiedy się zastanawiał, jak najlepiej wyrazić swoją prośbę, milczenie
przerwał goblin.
- Pochowałeś skrzata - powiedział nieoczekiwanie urażonym tonem. - Obserwowałem cię
przez okno sąsiedniej sypialni.
- Tak.
Gryfek przypatrywał mu się zmrużonymi czarnymi oczami.
- Jesteś niezwykłym czarodziejem, Harry Potterze.
- W czym jestem niezwykły? - zapytał Harry, bezwiednie pocierając czoło.
- Wykopałeś grób.
- No i co?
Gryfek nie odpowiedział. Harry wyczuwał, że goblin kpi sobie z niego w duchu, bo
zachował się jak mugol, ale mało go obchodziło, co Gryfek myśli o kopaniu grobów dla
skrzatów. Przygotował się do natarcia.
- Gryfku, chcę cię zapytać...
- I ocaliłeś goblina.
- Co?
- Przeniosłeś mnie tutaj. Uratowałeś.
- Chyba nie jest ci przykro z tego powodu? - zapytał Harry trochę zniecierpliwionym
tonem.
- Nie, Harry Potterze - odrzekł goblin i okręcił sobie rzadką czarną brodę wokół palca ale jesteś bardzo dziwnym czarodziejem.
- Być może. Ale potrzebuję pomocy, Gryfku, i ty możesz mi jej udzielić.
Goblin nie okazał w żaden sposób, że gotów jest jej udzielić, tylko nadal przyglądał się
mu tak, jakby jeszcze nigdy kogoś takiego nie spotkał.
- Muszę włamać się do jednego ze skarbców w Banku Gringotta.
Harry wcale nie zamierzał wyrazić tego tak obcesowo, ale te słowa same wyszły mu z
ust, gdy czoło znowu przeszył ból i ujrzał zarysy Hogwartu. Stanowczo odrzucił od siebie tę
wizję. Najpierw musiał załatwić sprawę z Gryfkiem. Ron i Hermiona patrzyli na niego, jakby
oszalał.

- Harry... - zaczęła Hermiona, ale przerwał jej Gryfek.
- Włamać się do skarbca w Banku Gringotta? - powtórzył, krzywiąc się lekko i
zmieniając pozycję na łóżku.
- To niemożliwe.
- Możliwe - wtrącił szybko Ron. - Już to zrobiono.
- Tak - powiedział Harry. - Tego samego dnia, gdy po raz pierwszy się spotkaliśmy,
Gryfku. W dzień moich urodzin, siedem lat temu.
- Skarbiec, o którym mowa, był w tym czasie pusty - warknął goblin, a Harry zrozumiał,
że choć Gryfek porzucił Bank Gringotta, uraziła go sama wzmianka o przełamaniu systemu
ochronnego. - Ochrona była minimalna.
- Skarbiec, do którego musimy się dostać, nie jest pusty, i podejrzewam, że jest bardzo
dobrze chroniony. Należy do Lestrange’ów.
Hermiona i Ron spojrzeli na siebie ze zdumieniem. Pomyślał, że będzie czas, by im
wszystko wyjaśnić, kiedy Gryfek udzieli mu odpowiedzi.
- Nie macie żadnych szans - powiedział stanowczo goblin. - Żadnych. Jeśli wchodzisz, by
wykraść złoto....
- Złodzieju, strzeż się... tak, wiem, pamiętam. Ale ja nie chcę ukraść żadnego złota, nie
chcę zabrać niczego dla własnej korzyści. Potrafisz w to uwierzyć?
Goblin spojrzał na niego z ukosa, a blizna zapiekła Harry’ego boleśnie, ale zlekceważył
to, nie zgodził się na ten ból, odrzucił zaproszenie.
- Jeśli jest na świecie czarodziej, o którym mógłbym powiedzieć, że nie szuka własnej
korzyści - powiedział w końcu Gryfek - to możesz nim być tylko ty, Harry Potterze. Gobliny i
skrzaty nie są przyzwyczajone do szacunku i poświęcenia, jakie im okazałeś tej nocy. Nie ze
strony posiadaczy różdżek.
- Posiadaczy różdżek... - powtórzył Harry, bo to określenie dziwnie zabrzmiało mu w
uszach.
Blizna go bolała, Voldemort kierował jego myśli na północ, niecierpliwił się, bo chciał
już jak najszybciej zadać kilka pytań Ollivanderowi.
- O prawo do posiadania różdżki - powiedział cicho goblin - od dawna toczyły się spory
między czarodziejami i goblinami.
- Przecież gobliny uprawiają czary bez różdżek - wtrącił się Ron.
- To nie ma znaczenia! Czarodzieje odmawiają podzielenia się tajemnicami różdżkarstwa
z innymi magicznymi istotami, nie godzą się, byśmy mogli korzystać z większych możliwości
czarodziejskich!

- Ale gobliny też nie dzielą się z nimi swoją wiedzą magiczną - rzekł Ron. - Nie chcecie
nam powiedzieć, jak wykuwacie miecze i zbroje. Gobliny znają takie tajemnice obróbki
metalu, o których czarodzieje nie mają pojęcia...
- To nie jest w tej chwili ważne - przerwał mu Harry, widząc, że na twarzy Gryfka
pojawiły się rumieńce. - To, o czym mówię, nie ma nic wspólnego z uprzedzeniami między
czarodziejami i goblinami czy innymi rodzajami magicznych stworzeń...
Gryfek roześmiał się złośliwie.
- Ależ ma, i to bardzo dużo! W miarę jak coraz bardziej wzrasta potęga Czarnego Pana,
umacnia się panowanie waszej rasy nad moją. Bank Gringotta już jest we władaniu
czarodziejów, morduje się skrzaty domowe, a kto z was, posiadaczy różdżek, protestuje
przeciw temu?
- My! - powiedziała Hermiona. Wyprostowała się, oczy jej płonęły. - My protestujemy! A
na mnie polują tak samo, jak na jakiegoś goblina czy skrzata! Jestem szlamą!
- Nie nazywaj się... - mruknął Ron.
- A niby dlaczego nie? Tak, jestem szlamą i wcale się tego nie wstydzę! Pod panowaniem
nowego reżymu nigdy nie osiągnę wyższej pozycji od ciebie, Gryfku! To mnie torturowali
tam, we dworze Malfoya!
Odciągnęła kołnierz szlafroka, pokazując im szkarłatne nacięcie na szyi.
- Wiedziałeś, że to Harry uwolnił Zgredka? - zapytała. - Wiedziałeś, że od łat pragniemy
uwolnienia wszystkich skrzatów? - Ron poruszył się niespokojnie na poręczy jej krzesła. Nie jesteś w stanie pragnąć klęski Sam-Wiesz-Kogo bardziej od nas, Gryfku!
Goblin patrzył na nią z takim samym zainteresowaniem i zdumieniem jak uprzednio na
Harry’ego.
- Czego szukacie w skarbcu Lestrange’ów? - zapytał nagle. - Miecz, który w nim leży,
jest podróbką. To jest prawdziwy miecz Gryffindora. - Popatrzył na nich i dodał: - Myślę, że
już o tym wiecie. Chcieliście, żebym skłamał.
- Ale w tym skarbcu spoczywa nie tylko podróbka miecza, prawda? - zapytał Harry. Może widziałeś, co tam jeszcze jest?
Serce mu biło mocno. Podwoił wysiłki, by ignorować pulsowanie bólu w bliźnie.
Goblin owinął sobie ponownie brodę wokół palca.
- Zdradzanie sekretów Banku Gringotta jest sprzeczne z naszymi zasadami. Jesteśmy
strażnikami bajecznych skarbów. Mamy obowiązek strzeżenia oddanych nam pod opiekę
przedmiotów, jakże często wykutych naszymi rękami.

Pogładził miecz, a jego czarne oczy powędrowały od Harry’ego do Hermiony, od niej do
Rona, a potem z powrotem.
- Tacy młodzi - powiedział w końcu - a z tak wieloma toczą bój.
- Pomożesz nam? - zapytał Harry. - Nie możemy nawet marzyć o włamaniu się do
skarbca bez pomocy goblina. Jesteś naszą jedyną szansą.
- Hmm... zastanowię się - odrzekł Gryfek tonem, który mógł doprowadzić do szału.
- Ale... - zaczął rozeźlony Ron i urwał, bo Hermiona szturchnęła go w żebra.
- Dziękuję ci - powiedział Harry.
Goblin skłonił swą wielką, kopulastą głowę, a potem zgiął krótkie nogi w kolanach.
- Myślę, że Szkiele-Wzro zrobiło już swoje - rzekł, moszcząc się ostentacyjnie na łóżku
Fleur i Billa. - Chyba wreszcie zasnę. Wybaczcie mi...
- Ależ tak, oczywiście... - mruknął Harry, jednak przed wyjściem z pokoju pochylił się
nad łóżkiem i wziął miecz Gryffindora leżący obok goblina.
Gryfek nie zaprotestował, ale Harry dostrzegł urazę w jego oczach, gdy zamykał za sobą
drzwi.
- Mały dupek - powiedział szeptem Ron. - Bawi się, utrzymując nas w niepewności.
- Harry - szepnęła Hermiona, odciągając ich obu od drzwi, na środek wciąż ciemnego
podestu - czy ty naprawdę masz na myśli to, o czym ja myślę? Myślisz, że w skarbcu
Lestrange’ów jest horkruks?
- Tak. Bellatriks naprawdę się przeraziła, kiedy pomyślała, że byliśmy w tym skarbcu.
Zupełnie nie panowała nad sobą. Co ją mogło tak przerazić? Co mogliśmy tam zobaczyć? Co
mogliśmy stamtąd zabrać prócz miecza? Coś, co naraziłoby ją na straszliwy gniew SamiWiecie-Kogo. Tylko jego mogła się aż tak bać.
- Ale sądziłem, że szukamy miejsc, w których Sam-Wiesz-Kto kiedyś był, miejsc, w
których dokonał czegoś ważnego - powiedział Ron. - Myślisz, że był kiedyś w skarbcu
Lestrange’ów?
- Nie wiem, czy kiedykolwiek był w Banku Gringotta - odrzekł Harry. - Kiedy był młody,
nie miał złota, bo nikt mu go nie zostawił. Ale mógł widzieć gmach banku z zewnątrz, kiedy
po raz pierwszy znalazł się na ulicy Pokątnej.
Blizna zapiekła go okropnie, ale zlekceważył to, pragnąc, by Ron i Hermiona zrozumieli,
o co mu chodzi, zanim porozmawiają z Ollivanderem.
- Myślę, że zazdrościł każdemu, kto miał klucz do któregoś ze skarbców w Banku
Gringotta. Myślę, że dostrzegał w tym prawdziwy symbol przynależności do świata
czarodziejów. I nie zapominajcie, że zaufał Bellatriks i jej mężowi. Zanim poniósł klęskę,

należeli do jego najbardziej oddanych sług i szukali go, kiedy zniknął. Powiedział to tej nocy,
kiedy wrócił, słyszałem to z jego ust. - Potarł bliznę. - Nie sądzę jednak, by wyjawił
Bellatriks, że to jest horkruks. Nigdy nie zdradził Lucjuszowi Malfoyowi prawdy o swoim
dzienniku. Prawdopodobnie powiedział jej, że to dla niego bardzo cenna rzecz, i poprosił,
żeby ukryła ją w swoim skarbcu. W najbezpieczniejszym miejscu na świecie, jak mi
powiedział Hagrid... Tylko Hogwart jest bezpieczniejszym miejscem.
Ron pokręcił głową.
- Ty go naprawdę dobrze znasz.
- Tylko trochę. Trochę... Ale bardzo bym chciał rozumieć Dumbledore’a choćby tak, jak
jego. No... zobaczymy. Chodźcie... teraz Ollivander.
Ron i Hermiona wyglądali na nieco oszołomionych tym, co im powiedział, ale widać
było, że zrobiło to na nich wrażenie. Przeszli za nim przez mały korytarz i stanęli przed
drzwiami naprzeciw sypialni Billa i Fleur. Harry zapukał i słaby głos odpowiedział: „Proszę
wejść!"
Wytwórca różdżek leżał na wąskim łóżku stojącym daleko od okna. Harry już wiedział,
że ponad rok trzymano go w piwnicy i przynajmniej raz torturowano. Ollivander był
wychudzony, powleczone żółtą skórą kości policzkowe sterczały mu pod wielkimi,
srebrzystymi, zapadniętymi głęboko oczami. Spoczywające na kocu ręce przypominały ręce
trupa. Harry usiadł na drugim łóżku, obok Rona i Hermiony. Wschodzącego słońca nie było
tu widać. Okno wychodziło na ogród na szczycie klifu i na świeżo wykopany grób.
- Panie Ollivander, bardzo przepraszam, że zakłócam pański spokój - powiedział Harry.
- Drogi chłopcze - rzekł słabym głosem Ollivander - przecież to ty nas uratowałeś.
Myślałem, że tam pomrzemy. Nigdy ci się nie odwdzięczę... nigdy nie zdołam ci
podziękować... jak należy.
- Zrobiliśmy to z ochotą.
Blizna Harry’ego gwałtownie zapulsowała bólem. Wiedział, był pewny, że zostało
niewiele czasu, by wyprzedzić Voldemorta lub przynajmniej pokrzyżować mu plany. Poczuł
dreszcz paniki... lecz przecież podjął już decyzję, kiedy postanowił najpierw porozmawiać z
Gryfkiem. Udając spokój, którego wcale nie odczuwał, sięgnął do woreczka na szyi i wyjął
dwie połówki swojej złamanej różdżki.
- Panie Ollivander, potrzebuję pomocy.
- Zrobię wszystko. Wszystko.
- Potrafi pan to naprawić? Czy to możliwe? Ollivander wyciągnął drżącą rękę, a Harry
położył mu na dłoni dwie połówki różdżki, ledwo trzymające się razem.

- Ostrokrzew i pióro feniksa - powiedział Ollivander rozdygotanym głosem. - Jedenaście
cali. Miła w dotyku i giętka.
- Tak. Czy może pan...
- Nie - szepnął Ollivander. - Bardzo, bardzo mi przykro, ale tak uszkodzonej różdżki nie
można naprawić żadnym ze znanych mi sposobów.
Harry był przygotowany na taką odpowiedź, ale i tak była dla niego wstrząsem. Wziął
złamaną różdżkę i schował ją z powrotem do woreczka. Ollivander wpatrywał się w miejsce,
gdzie różdżka znikła, dopóki Harry nie wyjął z kieszeni tych dwóch, które zabrał z dworu
Malfoyów.
- Może je pan zidentyfikować?
Ollivander wziął pierwszą z różdżek i obejrzał ją z bliska, a potem przetoczył między
sękatymi palcami, lekko ją wyginając.
- Orzech i włókno ze smoczego serca. Dwanaście i trzy czwarte cala. Sztywna. To
różdżka Bellatriks Lestrange.
- A ta druga?
Ollivander powtórzył te same czynności.
- Głóg i włos jednorożca. Dokładnie dziesięć cali. Odpowiednio giętka. Należała do
Dracona Malfoya.
- Należała? Już nie należy?
- Chyba nie. Skoro mu ją zabrałeś...
- ...tak, zabrałem...
- ...to chyba jest twoja. Oczywiście liczy się sposób, w jaki ją zabrałeś. Dużo zależy od
samej różdżki. Jednak ogólnie rzecz biorąc, jeśli różdżkę ktoś komuś zabiera, to przywiązuje
się ona do tego, kto ją zdobył.
Zapadło milczenie, słychać było tylko odległy szum morza.
- Mówi pan o różdżkach tak, jakby czuły - powiedział w końcu Harry. - Jakby myślały
samodzielnie.
- Różdżka wybiera czarodzieja. To zawsze było jasne dla tych, którzy studiowali wiedzę
tajemną o różdżkach.
- Ale ktoś może używać różdżki, która go nie wybrała, tak?
- Och, tak, jeśli już jesteś czarodziejem, to możesz użyć prawie wszystkiego do
materializowania swoich magicznych uzdolnień. Najlepsze rezultaty osiąga się jednak wtedy,
gdy istnieje silne powinowactwo między czarodziejem a różdżką. To są bardzo złożone

powiązania. Na samym początku wzajemny pociąg, potem pogłębiające się wzajemne
poznanie. Różdżka uczy się od czarodzieja, czarodziej od różdżki.
Fale morza z głuchym szumem uderzały o brzeg i wracały; był to odgłos pełen smutku.
- Tę różdżkę zabrałem Draconowi Malfoyowi siłą - powiedział Harry. - Mogę jej używać
bezpiecznie?
- Myślę, że tak. Posiadanie różdżki podlega bardzo subtelnym prawom, ale jeśli ktoś ją
przejmie, różdżka zwykle podporządkowuje się nowemu panu.
- Więc mogę używać tej? - zapytał Ron, wyciągając z kieszeni różdżkę Glizdogona i
podając Ollivanderowi.
- Kasztanowiec i włókno ze smoczego serca. Dziewięć i jedna czwarta cala. Krucha.
Zmuszono mnie, żebym ją wykonał wkrótce po tym, jak mnie porwano. Dla Petera Pettigrew.
Tak, jeśli ją zdobyłeś, najprawdopodobniej będzie ci dobrze służyć.
- To dotyczy wszystkich różdżek? - zapytał Harry.
- Tak sądzę - odrzekł Ollivander, utkwiwszy wyłupiaste oczy w twarzy Harry’ego. Zadajesz bardzo dociekliwe pytania, Potter. Wiedza o różdżkach to bardzo złożona i
tajemnicza gałąź magii.
- Więc nie trzeba zabić poprzedniego właściciela, by posiąść prawdziwą władzę nad jego
różdżką?
Ollivander przełknął ślinę.
- Czy nie trzeba? Nie, nie uważam, że trzeba zabijać.
- Znane są jednak legendy - powiedział Harry, a serce znowu mocniej mu zabiło, blizna
zabolała go jeszcze bardziej i był już pewny, że Voldemort postanowił wcielić swój pomysł w
życie. - Legendy o różdżce... albo różdżkach... które przechodziły z rąk do rąk przez
morderstwo.
Ollivander pobladł. Na tle śnieżnobiałej poduszki jego twarz przybrała szarawy odcień.
Wytrzeszczył nabiegłe krwią oczy: czaił się w nich strach.
- Myślę, że tylko jedna Różdżka - wyszeptał.
- I Sam-Wiesz-Kto bardzo się nią interesuje, tak? - zapytał Harry.
- Ja... skąd... - wychrypiał Ollivander i spojrzał na Rona i Hermionę błagalnym
wzrokiem. - Skąd o tym wiesz?
- Zażądał, żeby mu pan powiedział, jak przezwyciężyć więź między naszymi różdżkami.
Ollivander wyglądał na śmiertelnie przerażonego.
- Zrozum, on mnie torturował! Zaklęciem Cruciatus... ja... ja nie miałem wyboru,
musiałem mu powiedzieć, co wiem, czego się domyślam!

- Rozumiem. Powiedział mu pan o bliźniaczych rdzeniach? Mówił pan, że musi po prostu
pożyczyć różdżkę od innego czarodzieja?
Ollivander był wyraźnie przerażony faktem, że Harry wie aż tyle. Powoli kiwnął głową.
- Ale to nie podziałało. Moja różdżka i tak pokonała jego pożyczoną różdżkę. Wie pan,
dlaczego?
Ollivander wolno pokręcił głową.
- Ja... ja nigdy o czymś takim nie słyszałem. Twoja różdżka zachowała się wyjątkowo
tamtej nocy. Więź między bliźniaczymi rdzeniami jest niewiarygodnie rzadka, ale naprawdę
nie wiem, dlaczego twoja różdżka pokonała pożyczoną różdżkę...
- Mówiliśmy przed chwilą o tej innej Różdżce, tej, która przechodzi w ręce nowego
właściciela, gdy poprzedni zostanie zamordowany. Kiedy Sam-Wiesz-Kto zdał sobie sprawę,
że moja różdżka zrobiła coś dziwnego, wrócił i zapytał pana o tamtą Różdżkę, tak?
- Skąd o tym wiesz? Harry nie odpowiedział.
- Tak, pytał - wyszeptał Ollivander. - Chciał się dowiedzieć wszystkiego o różdżce...
różnie ją nazywają... Berło Śmierci, Różdżka Przeznaczenia albo Czarna Różdżka.
Harry zerknął na Hermionę. Te ostatnie słowa wprawiły ją w osłupienie.
- Czarny Pan - mówił Ollivander przyciszonym, wystraszonym głosem - zawsze był
bardzo zadowolony z różdżki, którą mu zrobiłem... cis i pióro feniksa, trzynaście i pół cala...
do czasu, gdy odkrył powiązanie bliźniaczych rdzeni. Teraz szuka innej, o większej mocy, bo
tylko taką może pokonać twoją.
- Ale przecież wkrótce się dowie, jeśli już nie wie, że moja została złamana i nie można
jej naprawić - powiedział cicho Harry.
- Nie! - zawołała Hermiona przerażonym głosem.
- Nie może tego wiedzieć, Harry, skąd by...
- Priori Incantatem. W domu Malfoyów zostawiliśmy twoją różdżkę, Hermiono, i tę
tarninową. Jeśli je dobrze zbadają, zmuszą do odtworzenia ostatnio rzuconych zaklęć,
zobaczą, że twoja różdżka przełamała moją, zobaczą, że próbowałaś bezskutecznie ją
naprawić, i zrozumieją, że od tej pory używałem różdżki tarninowej.
Słabe rumieńce, które odzyskała po przybyciu do Muszelki, znikły z jej twarzy. Ron
spojrzał na Harry’ego z wyrzutem i powiedział:
- Przestańmy się teraz tym zadręczać...
- Czarny Pan nie szuka już Czarnej Różdżki tylko po to, by ciebie zniszczyć, Potter odezwał się Ollivander.
- Chce za wszelką cenę ją zdobyć, bo dzięki niej nikt go nie pokona.

- Tak się stanie?
- Każdy właściciel Czarnej Różdżki zawsze powinien się obawiać ataku, ale muszę
powiedzieć, że kiedy sobie wyobrażę Czarnego Pana władającego Berłem Śmierci... no... taka
perspektywa robi imponujące wrażenie...
Harry’emu przypomniało się nagle, że kiedy po raz pierwszy spotkał Ollivandera, nie był
pewny, czy to sympatyczna postać. Nawet teraz, po tym, jak Voldemort więził go i torturował,
perspektywa posiadania przez niego Czarnej Różdżki zdawała się go nie tylko przerażać, ale i
fascynować.
- I pan... pan naprawdę sądzi, że ta Różdżka istnieje? - zapytała Hermiona.
- O tak! Tak, można prześledzić jej losy w ciągu dziejów. W jej historii są luki, to prawda,
nawet dość duże, gdy znika z pola widzenia, zgubiona lub ukryta, ale po jakimś czasie zawsze
znowu się pojawia. Ma pewne charakterystyczne cechy, rozpoznawalne dla tych, którzy
posiedli tajemną wiedzę o różdżkach. Istnieją pisane świadectwa, nie wszystkie dość jasne,
które ja, a także inni wytwórcy różdżek dokładnie przestudiowaliśmy. I wydają się nam
autentyczne.
- Więc... więc pan nie uważa, że to może być tylko... bajka albo mit? - zapytała Hermiona
z nadzieją.
- Nie. Czy Czarna Różdżka musi przechodzić z rąk do rąk poprzez zamordowanie jej
poprzedniego właściciela, tego nie wiem. Jej dzieje są krwawe, to fakt, ale można to
wytłumaczyć tym, że zawsze była przedmiotem pożądania i budziła tak wielkie namiętności
wśród czarodziejów. To potężny instrument magiczny, bardzo groźny w złych rękach, ale
chyba nietrudno zrozumieć, że nas wszystkich, którzy badają moc różdżek, naprawdę
fascynuje.
- Panie Ollivander - powiedział Harry - czy powiedział pan Sam-Wiesz-Komu, że
Gregorowicz miał Czarną Różdżkę?
Ollivander pobladł jeszcze bardziej, choć wydawało się to niemożliwe. Wzdrygnął się,
przełknął ślinę i wyjąkał:
- Ale... jak... jak...
- Nieważne - odrzekł Harry, przymykając na chwilę oczy, walcząc z bólem i widząc,
jakby w świetle błyskawicy, główną ulicę Hogsmeade, wciąż ciemną, jako że wioska leżała o
wiele dalej na północy. - Powiedział mu pan, że Gregorowicz miał tę różdżkę?
- To tylko pogłoski - wyszeptał Ollivander. - Pogłoski, które krążyły przed wieloma laty,
na długo przed tym, zanim przyszedłeś na świat! Myślę, że puścił je w obieg sam

Gregorowicz. Łatwo zrozumieć, jak by mu to pomogło w interesach, gdyby ludzie uwierzyli,
że bada i odtwarza właściwości Czarnej Różdżki!
- Tak, rozumiem to - powiedział Harry, wstając. - Panie Ollivander, zadam panu jeszcze
tylko jedno pytanie i pozwolimy panu odpocząć. Co pan wie o Insygniach Śmierci?
- O czym? - zapytał wytwórca różdżek, kompletnie zaskoczony.
- O Insygniach Śmierci.
- Obawiam się, że nie wiem, o czym pan mówi. Czy to ma coś wspólnego z różdżkami?
Harry spojrzał na wychudłą twarz i nabrał pewności, że Ollivander nie udaje.
- Dziękuję panu - powiedział. - Bardzo panu dziękuję. Niech pan sobie teraz odpoczywa.
Ollivander skrzywił się, jakby poczuł się tym dotknięty.
- Torturował mnie! - wydyszał. - Zaklęcie Cruciatus... nie masz pojęcia...
- Mam. Naprawdę mam. Niech pan odpocznie. Dziękuję, że mi pan to wszystko
powiedział.
Zeszli na dół. Przez otwarte drzwi kuchni Harry zobaczył Billa, Fleur, Lunę i Deana
siedzących przy stole zastawionym kubkami z herbatą. Podnieśli głowy, gdy go zobaczyli, ale
tylko skinął im i wyszedł do ogrodu, a za nim Ron i Hermiona. W dali widniała czerwonawa
mogiła nad grobem Zgredka i ruszył ku niej, czując, że tego strasznego bólu głowy dłużej nie
wytrzyma. Z wielkim trudem zamykał umysł przed wizjami, które wciskały się tam
natarczywie, ale wiedział już, że wkrótce pozwoli im sobą zawładnąć, bo pragnął sprawdzić,
czy jego hipoteza jest słuszna. Jeszcze tylko trochę wysiłku, najpierw musi wyjaśnić to
wszystko Hermionie i Ronowi...
- Dawno temu Gregorowicz miał Czarną Różdżkę - powiedział. - Widziałem, jak SamiWiecie-Kto próbował go odnaleźć. I wytropił go, ale Gregorowicz już jej nie miał, wykradł
mu ją Grindelwald. W jaki sposób Grindelwald dowiedział się, że Gregorowicz ma tę
różdżkę, tego nie wiem... ale jeśli Gregorowicz był na tyle głupi, by rozpuścić o tym
pogłoskę, nie było to takie trudne.
Voldemort stał przed wrotami Hogwartu. Widział go, widział też zbliżającą się do wrót
rozkołysaną lampę: było przed świtem.
- I Grindelwald użył Czarnej Różdżki, by zdobyć władzę. A kiedy był u szczytu władzy,
Dumbledore zrozumiał, że tylko on może go powstrzymać, więc wyzwał go na pojedynek,
pokonał... i zabrał mu Czarną Różdżkę.
- Dumbledore miał Czarną Różdżkę? - zdumiał się Ron. - Ale... gdzie ona teraz jest?
- W Hogwarcie - odrzekł Harry, walcząc ze sobą, by jeszcze przez chwilę pozostać z nimi
w ogrodzie na szczycie nadmorskiego klifu.

- No to lećmy tam! - zawołał Ron. - Harry, lećmy tam i zabierzmy ją, zanim on to zrobi!
- Już za późno - odpowiedział Harry, łapiąc się za głowę i ściskając ją mocno, w nadziei,
że to mu pomoże oprzeć się natrętnej wizji. - On wie, gdzie jest Różdżka. Już tam jest.
- Harry! - zawołał ze złością Ron. - Od jak dawna to wiesz... dlaczego straciliśmy tyle
czasu? Dlaczego najpierw rozmawiałeś z Gryfkiem? Mogliśmy już tam być... wciąż
możemy...
- Nie - odrzekł Harry i osunął się na kolana. - Hermiona ma rację. Dumbledore nie chciał,
żebym ją miał. Nie chciał, bym ją wziął. Chciał, żebym odnalazł horkruksy.
- Różdżka, której nikt nie pokona, Harry! - jęknął Ron.
- Nie mam jej zdobyć... mam odnaleźć horkruksy...
I nagle ogarnęły go chłód i ciemność, słońce jeszcze nie wyjrzało zza horyzontu, sunął
obok Snape’a przez błonia w stronę jeziora.
- Spotkamy się niedługo w zamku - powiedział wysokim, zimnym głosem. - Teraz
odejdź.
Snape skłonił się i odszedł ścieżką w stronę zamku; jego czarna peleryna wzdymała się
za nim jak skrzydła kruka. Harry szedł powoli, czekając, aż postać Snape’a zniknie mu z
oczu. Nie byłoby dobrze dla Snape’a albo dla kogokolwiek innego, by wiedział, dokąd teraz
zmierza. Ale w żadnym oknie zamku nie paliło się światło, można się zresztą ukryć... Rzucił
na siebie zaklęcie zwodzące, które go ukryło nawet przed własnymi oczami.
Szedł brzegiem jeziora, patrząc na zarysy swojego ukochanego zamku, swojego
pierwszego królestwa, swojego dziedzictwa...
I wreszcie stanął przed białym, marmurowym grobowcem, odbijającym się w czarnej
wodzie - przed tą niepotrzebną plamą na tak mu znajomym krajobrazie. Wezbrała w nim
euforia, nad którą jednak panował, uderzyło mu do głowy poczucie celowości dzieła
zniszczenia. Uniósł starą cisową różdżkę. Jakie to symboliczne, jak wspaniale przez niego
obmyślone, że właśnie to będzie jej ostatnim wielkim aktem...
Grobowiec rozpękł się na dwoje. Owinięta całunem postać była długa i chuda, jak za
życia. Ponownie uniósł różdżkę.
Całun opadł. Twarz zmarłego była blada, przezroczysta, zapadnięta, ale zachowana
prawie doskonale. Poczuł szydercze rozbawienie: zostawili mu okulary na haczykowatym
nosie. Ręce Dumbledore’a złożone były na piersiach, ściskał nimi pochowaną razem z nim
różdżkę.
Czyżby ten stary głupiec wyobrażał sobie, że marmur lub śmierć ochronią różdżkę? Czy
sądził, że Czarny Pan nie zdobędzie się na pogwałcenie grobu? Pająkowata ręka opadła i

wyciągnęła różdżkę z uścisku rąk Dumbledore’a. Kiedy ją uchwycił, z końca wytrysnął snop
iskier, opadając na ciało jej poprzedniego właściciela. Teraz gotowa już była służyć nowemu
panu.

ROZDZIAŁ

DWUDZIESTY

PIĄT Y

Muszelka
Domek Billa i Fleur stał samotnie na szczycie nadmorskiego klifu. W jego pobielanych
wapnem ścianach tkwiły muszelki. Było to odludne, piękne miejsce. Za każdym razem, gdy
Harry wchodził do małego domu lub do ogrodu, słyszał nieustanny szum fal uderzających o
brzeg i cofających się w morską toń, miarowy szum, przypominający oddech jakiegoś
wielkiego, drzemiącego stworzenia. W ciągu kilku następnych dni często pod byle pozorem
uciekał z zatłoczonego domku, by w samotności chłonąć widok rozległego morza i czuć na
twarzy chłodny, słony wiatr.
Świadomość poważnych konsekwencji wyboru, jakiego dokonał, postanawiając nie
ścigać się z Voldemortem po Różdżkę, wciąż go przerażała. Nie pamiętał, by kiedykolwiek
przedtem świadomie zrezygnował z działania. Dręczyły go wątpliwości, które Ron tylko
pogłębiał, wypowiadając je na głos, gdy byli razem.
- A jeśli Dumbledore chciał, żebyśmy odkryli znaczenie tego symbolu na tyle szybko, by
zdobyć Różdżkę?... A jeśli odkrycie znaczenia symbolu miało cię uczynić „wartym" zdobycia
horkruksów?... Harry, jeśli to jest rzeczywiście Czarna Różdżka, to jak, na brodę Merlina,
mamy teraz pokonać Sam-Wiesz-Kogo?
Harry nie potrafił na te pytania odpowiedzieć. Chwilami zastanawiał się, czy rezygnacja
z próby powstrzymania Voldemorta przed otwarciem grobowca rzeczywiście nie była
czystym szaleństwem. Nie potrafił nawet odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego właściwie
postanowił tego nie robić. Ilekroć próbował odtworzyć argumenty, które doprowadziły go do
takiej decyzji, wydawały mu się coraz słabsze.
Dziwne było również to, że poparcie Hermiony budziło w nim takie samo zakłopotanie
jak wymówki i wątpliwości Rona. Zmuszona do uznania faktu, że Czarna Różdżka naprawdę
istnieje, twierdziła teraz, że to diabelski przedmiot, że sposób, w jaki Voldemort wszedł w jej
posiadanie, budzi głęboką odrazę i że wobec tego nie powinni mieć żadnych wyrzutów
sumienia, że go nie uprzedzili.

- Przecież ty byś czegoś takiego nie zrobił, Harry - powtarzała do znudzenia. - Nie
mógłbyś włamać się do grobu Dumbledore’a.
Bardziej od wizji martwego ciała Dumbledore’a przerażała Harry’ego myśl, że mógł źle
zrozumieć intencje żywego Dumbledore’a. Czuł, że wciąż błądzi w ciemności: wybrał drogę,
ale wciąż oglądał się za siebie, zastanawiając się, czy nie odczytał źle znaków, czy nie
powinien pójść inną drogą. Od czasu do czasu wzbierał w nim ponownie gniew na
Dumbledore’a, silny jak fale uderzające w skalisty klif poniżej domku. Dlaczego tak niewiele
mu powiedział, zanim umarł?
- Ale czy on naprawdę umarł? - zapytał Ron trzy dni po ich przybyciu do Muszelki.
Kiedy Ron i Hermiona go znaleźli, Harry patrzył na morze ponad murkiem
oddzielającym ogród od krawędzi klifu.
Nie ucieszył go ich widok, nie chciał znowu brać udziału w ich niekończących się
dyskusjach.
- Tak, umarł, Ron, nie zaczynaj od nowa!
- Przyjrzyj się faktom, Hermiono - powiedział Ron, stojący z drugiej strony Harry’ego,
który nadal wpatrywał się w horyzont. - Srebrna łania. Miecz. Oko, które Harry zobaczył w
lusterku...
- Harry przyznał, że to oko mógł sobie wyobrazić! Prawda, Harry?
- Mogłem - bąknął Harry, nie patrząc na nią.
- Ale nie jesteś pewny, tak? - zapytał Ron.
- Nie, nie jestem.
- I tu cię mam! - powiedział szybko Ron, zanim Hermiona zdążyła się odezwać. - Jeśli to
nie był Dumbledore, to wyjaśnij mi, skąd Zgredek wiedział, że jesteśmy w tej piwnicy?
- Nie potrafię... ale czy ty potrafisz wyjaśnić, w jaki sposób Dumbledore wysłał go do
nas, leżąc w grobie w Hogwarcie?
- Nie wiem, może to był jego duch?
- Dumbledore nie powróciłby jako duch - powiedział Harry, który wielu rzeczy nie był
pewny, jeśli chodzi o Dumbledore’a, ale to akurat wiedział na pewno. - Poszedł dalej.
- Co masz na myśli, mówiąc, że „poszedł dalej"? - zapytał Ron, ale zanim Harry zdążył
coś powiedzieć, usłyszeli za sobą głos:
- ‘Arry?
Fleur wyszła z domku, jej długie, srebrne włosy rozwiewał wiatr.
- ‘Arry, Gryfek chce z tobą mówić. Jest w ta najmniejsza sypialnia, mówi, że nie chce
być podsłuchiwani.

Przekazywanie wiadomości od goblina najwyraźniej naruszało jej godność. Zirytowana,
szybko obeszła domek, by wrócić do środka.
Gryfek czekał na nich, tak jak powiedziała Fleur, w najmniejszej z trzech sypialni, w
której spały Hermiona z Luną. Zasunął czerwone, bawełniane zasłony na oknie, co sprawiało,
że sypialnia pogrążona była w gęstym półmroku o barwie dogasającego kominka, dziwnie
kontrastując z resztą jasnych, widnych pokojów. Goblin siedział ze skrzyżowanymi nogami w
niskim fotelu, bębniąc chudymi palcami w poręcze.
- Podjąłem już decyzję, Harry Potterze - oznajmił, gdy weszli. - Choć gobliny z Banku
Gringotta na pewno uznają to za nikczemną zdradę, postanowiłem wam pomóc...
- Wspaniale! - zawołał Harry, czując wielką ulgę.
- Gryfku, dziękuję ci, jesteśmy naprawdę...
- ...ale coś za coś - dokończył stanowczym tonem goblin. - Nie za darmo.
Harry zawahał się, trochę zaskoczony.
- Ile chcesz? Mam złoto.
- Nie chodzi o złoto. Ja też mam złoto.
Jego czarne oczy zalśniły; nie było w nich białek.
- Chcę miecz. Miecz Godryka Gryffindora.
Harry zmarkotniał.
- Nie możesz go dostać. Przykro mi.
- No to mamy problem - powiedział spokojnie goblin.
- Możemy ci dać coś innego - zaproponował Ron.
- Założę się, że Lestrange’owie mają tam mnóstwo skarbów, możesz sobie coś wybrać,
kiedy się włamiemy do skarbca.
Palnął głupstwo. Gryfek zaczerwienił się ze złości.
- Nie jestem złodziejem, chłopcze! Nie zamierzam zabierać skarbów, do których nie mam
prawa!
- Miecz jest nasz...
- Nieprawda.
- Jesteśmy Gryfonami, to był miecz Godryka Gryffindora...
- A zanim znalazł się w rękach Gryffindora, do kogo należał? - zapytał Gryfek, prostując
się w fotelu.
- Do nikogo - odrzekł Ron. - Przecież dla niego go wykuto.
- Nie! - krzyknął goblin, wyciągając ku niemu długi palec. - Znowu ta arogancja
czarodziejów! To był miecz Ragnuka Pierwszego, Godryk Gryffindor mu go zabrał! To nasz

utracony skarb, arcydzieło rąk goblinów! Należy do goblinów! I jest ceną za moje usługi!
Wybierajcie!
Obrzucił ich buntowniczym spojrzeniem. Harry spojrzał na Rona i Hermionę, po czym
powiedział:
- Musimy to rozważyć, Gryfku. Możesz nam dać kilka minut?
Goblin kiwnął głową.
Na dole, w pustym salonie, Harry podszedł ze zmarszczonym czołem do kominka,
zastanawiając się, co zrobić.
- Śmichy sobie robi - usłyszał za plecami głos Rona. - Przecież nie możemy mu dać tego
miecza.
- Czy to prawda? - zapytał Harry, zwracając się do Hermiony. - Gryffindor ukradł ten
miecz?
- Nie wiem - odpowiedziała, kręcąc głową. - Nasi historycy często prześlizgują się nad
krzywdami, jakie czarodzieje wyrządzili innym magicznym istotom. Nie znam żadnej relacji,
która by głosiła, że Gryffindor ukradł ten miecz.
- To na pewno jedna z tych bajeczek krążących wśród goblinów, mających dowieść, że
czarodzieje zawsze próbowali ich wykorzystać - powiedział Ron. - Może jeszcze powinniśmy
się cieszyć, że nie zażądał jednej z naszych różdżek.
- Gobliny mają dość powodów, by nie darzyć nas sympatią - powiedziała Hermiona. - W
przeszłości obchodziliśmy się z nimi okrutnie.
- Ale gobliny też nie są milutkimi barankami, prawda? Pozabijali wielu czarodziejów. I
nie zawsze walczyli uczciwie.
- Wszystko prawda, tylko że wykłócanie się z Gryfkiem o to, która rasa częściej
posługiwała się oszustwem i przemocą, chyba nie skłoni go do udzielenia nam pomocy, nie
uważasz?
Zapadło milczenie. Wszyscy troje zastanawiali się, jak rozwiązać ten problem. Harry
spojrzał przez okno na grób Zgredka. Luna układała pęk nadmorskiej lawendy w słoiku po
dżemie obok nagrobka.
- Posłuchajcie - odezwał się Ron, gdy Harry odwrócił się do nich. - A co o tym myślicie?
Powiemy Gryfkowi, że miecz będzie nam teraz potrzebny, damy mu go, jak wejdziemy do
skarbca. Tam jest ta podróbka, tak? Zamienimy miecze i damy mu podróbkę.
- Ron, przecież on się na tym pozna! - powiedziała Hermiona. - Tylko on poznał, że
doszło do zamiany mieczy.

- Tak, ale możemy prysnąć, zanim zda sobie sprawę... Urwał, widząc karcące spojrzenie,
jakim go obrzuciła Hermiona.
- To, co proponujesz - wycedziła - jest po prostu haniebne. Najpierw poprosić go o
pomoc, a potem oszukać? I ty się dziwisz, dlaczego gobliny nie lubią czarodziejów?
Ron zaczerwienił się po uszy.
- No dobra, dobra! Nic innego nie udało mi się wymyślić! A ty masz jakieś rozwiązanie?
- Musimy zaproponować mu coś innego, coś równie drogocennego.
- Wspaniale. Zaraz pójdę i wezmę z naszej kolekcji jakiś inny starożytny miecz wykuty
przez goblinów, a ty możesz go zawinąć w kolorowy papier.
Znowu zapadło milczenie. Harry był pewny, że goblin nie przyjmie czegoś innego
zamiast miecza, nawet gdyby mieli coś równie cennego. Miecz był jednak ich jedynym,
niezbędnym orężem przeciwko horkruksom.
Zamknął na chwilę oczy i słuchał szumu morza. Nie czuł się najlepiej po tym, jak
usłyszał, że Gryffindor mógł ukraść miecz. Zawsze był dumny z tego, że jest Gryfonem.
Gryffindor stanął w obronie mugolaków, starł się ze zwolennikiem czystej krwi Slytherinem...
- Może on kłamie - powiedział, otwierając oczy. - Gryfek. Może Gryffindor nie zabrał
tego miecza goblinowi. Skąd mamy wiedzieć, czy jego wersja jest zgodna z prawdą?
- A to by coś zmieniło? - zapytała Hermiona.
- Zmieniłoby to, jak ja się teraz czuję. Wziął głęboki oddech.
- Powiemy mu, że dostanie miecz, jak już nam pomoże dostać się do skarbca... ale nie
powiemy mu, kiedy dokładnie go dostanie.
Twarz Rona powoli rozjaśniał uśmiech. Natomiast Hermiona była zaniepokojona.
- Harry, nie możemy...
- Dostanie go - ciągnął Harry - kiedy go użyjemy do wszystkich horkruksów. Dopilnuję,
by trafił w jego ręce. Dotrzymam słowa.
- To przecież może trwać całe lata! - zawołała Hermiona.
- Wiem, ale on nie musi o tym wiedzieć. Nie okłamię go... naprawdę.
Ich spojrzenia spotkały się, a Harry poczuł dziwną mieszaninę przekory i wstydu.
Przypomniał sobie słowa wyryte nad wrotami Nurmengardu: Dla większego dobra. Szybko
odrzucił od siebie to porównanie. Jaki mieli wybór?
- To mi się nie podoba - powiedziała Hermiona.
- Mnie też - przyznał Harry.
- A ja uważam, że to genialny pomysł - rzekł Ron, wstając. - Chodźmy i powiedzmy mu.

Po powrocie do maleńkiej sypialni Harry przedstawił goblinowi swoją propozycję, dbając
o to, by nie podać żadnego określonego terminu przekazania miecza. Kiedy mówił, Hermiona
wbiła wzrok w podłogę; irytowała go i bał się, że jej zachowanie wzbudzi w Gryfku jakieś
podejrzenia. Goblin miał jednak przez cały czas oczy utkwione w Harrym.
- Więc mam twoje słowo, Harry Potterze, że dasz mi miecz Gryffindora, jeśli wam
pomogę?
- Tak.
- Przybijmy to - rzekł goblin, wyciągając rękę. Uścisnęli sobie ręce. Harry zastanawiał
się, czy te czarne oczy dostrzegły cień niepewności w jego oczach. Ale Gryfek klasnął w
dłonie i powiedział:
- No, to zaczynajmy!
Przypominało to ich planowanie włamania się do gmachu ministerstwa. Zabrali się do
roboty w najmniejszej sypialni, nadal pogrążonej w półmroku, bo Gryfek nie życzył sobie, by
rozsunęli zasłony na oknie.
- Byłem w skarbcu Lestrange’ów tylko raz - powiedział im - kiedy kazano mi umieścić w
nim ten podrobiony miecz. To jedna z najstarszych krypt w całym Banku Gringotta.
Najstarsze rody czarodziejów trzymają swoje skarby na najniższym poziomie, gdzie skrytki
są największe i najlepiej strzeżone...
Zamykali się w tym maleńkim pokoiku na całe godziny. Powoli dni rozciągały się w
tygodnie. Wciąż pojawiał się jakiś nowy problem, który należało rozwiązać. Jedną z
poważniejszych trudności było to, że ich zapas eliksiru wielosokowego został poważnie
uszczuplony.
- Jest go już bardzo mało. Tylko dla jednej osoby - powiedziała Hermiona, przechylając
butelkę z błotnistym płynem i patrząc na jej zawartość pod światło lampy.
- Wystarczy - rzekł Harry, który przyglądał się uważnie planowi najgłębszych korytarzy,
narysowanemu przez Gryfka.
Reszta mieszkańców Muszelki nie mogła nie zauważyć, że coś się dzieje, skoro Harry,
Ron i Hermiona pojawiali się tylko na wspólnych posiłkach. Nikt nie zadawał pytań, choć
Harry często wyczuwał, że Bill przygląda się im poważnym, zatroskanym wzrokiem.
Im dłużej ze sobą przebywali, tym wyraźniej Harry zdawał sobie sprawę, że nie darzy
goblina sympatią. Gryfek, co było dla niego zaskoczeniem, przejawiał skłonność do
okrucieństwa, wyśmiewał się z ich sprzeciwu wobec zadawania bólu zwierzętom, a
możliwość skrzywdzenia innych czarodziejów w drodze do skarbca Lestrange’ów sprawiała

mu wyraźną przyjemność. Harry wyczuwał, że Ron i Hermiona podzielają jego opinię o
Gryfku, ale nie rozmawiali na ten temat. Gryfek był im potrzebny.
Goblin niechętnie jadał razem ze wszystkimi. Choć nogi miał już całkowicie wyleczone,
żądał, by mu przynoszono tacę z jedzeniem do pokoju, tak jak wciąż słabemu Ollivanderowi,
aż w końcu Bill (po awanturze, jaką mu zrobiła Fleur) poszedł na górę i powiedział, że nikt go
nie będzie obsługiwał. Odtąd Gryfek siadał ze wszystkimi przy zatłoczonym stole, ale nie
chciał jeść tego, co inni, żądając surowego mięsa, korzonków i różnych grzybów.
Harry czuł ciężar odpowiedzialności za to wszystko; w końcu to on nalegał, by goblin
został w Muszelce, i to z jego powodu cała rodzina Weasleyów musiała się ukrywać, a Bill,
Fred, George i pan Weasley zostali pozbawieni pracy.
- Strasznie mi przykro - powiedział do Fleur pewnego wietrznego, kwietniowego
wieczoru, gdy pomagał jej przygotować kolację. - Nie chciałem was wpakować w takie
kłopoty.
Fleur machnęła różdżką, nakazując nożom, by pocięły mięso dla Gryfka i Billa, który od
czasu zaatakowania go przez Greybacka wolał krwiste steki. Kiedy noże zabrały się do
roboty, jej twarz wyraźnie złagodniała.
- Arry, ty ocaliłeś życie mojej siostrze. Nie zapominam.
Nie było to do końca prawdą, ale Harry wolał nie przypominać jej w tej chwili, że
Gabrielle nigdy nie znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
- W każdym razie - ciągnęła Fleur, celując różdżką w rondel z sosem, który natychmiast
zaczął bulgotać - pan Ollivander dziś wieczór przenosi się do Muriel. Będzie trochę łatwiej.
Ten goblin - skrzywiła się lekko - może przenieść się na dół, a ty, Ron i Dean możecie zająć
ten pokój.
- Nie mamy nic przeciwko spaniu w salonie - powiedział Harry, wiedząc, że Gryfek
obrazi się, kiedy każą mu spać na kanapie, a utrzymywanie go w dobrym nastroju było bardzo
ważne dla realizacji ich planu. - Nie martw się o nas. - A kiedy próbowała protestować, dodał:
- Wkrótce i nas się pozbędziesz, Rona, Hermiony i mnie. Nie będziemy musieli dłużej tu się
ukrywać.
- Ale co ty mówisz?! - Zmarszczyła czoło, celując w żaroodporną miskę, która zawisła w
powietrzu. - Wy nie możecie stąd odchodzić, tu jesteście bezpieczni!
Kiedy to mówiła, przypominała trochę panią Weasley, i poczuł ulgę, gdy w tym
momencie otworzyły się drzwi i weszli Dean i Luna. Oboje mieli mokre włosy i naręcza
pełne kawałków drewna wyrzuconego przez morze.

- ...i maleńkie uszy - mówiła Luna - trochę takie jak u hipopotama, tylko fioletowe i
owłosione. A jak chce się je przywołać, trzeba coś zanucić, najlepiej walca, szybkich
kawałków nie lubią...
Dean wzruszył ramionami w stronę Harry’ego, kiedy go mijał; minę miał nieco
zażenowaną. Poszedł za Luną do salonu, który teraz pełnił również rolę jadalni, gdzie
Hermiona i Ron nakrywali do stołu. Harry, chcąc uniknąć pytań Fleur, złapał dwa dzbanki
dyniowego soku i pobiegł za nimi.
- ...a jeśli nas kiedyś odwiedzisz, to pokażę ci ten róg, tatuś pisał mi o nim, ale jeszcze go
nie widziałam, bo śmierciożercy porwali mnie z Ekspresu Hogwart i nie dotarłam do domu na
Boże Narodzenie - mówiła Luna, gdy oboje z Deanem dokładali drewna do ognia.
- Luna, przecież ci mówiliśmy! - zawołała do niej Hermiona. - Ten róg wybuchł. To był
róg buchorożca, a nie chrapaka krętorogiego...
- Nie, to na pewno był róg chrapaka - oświadczyła pogodnie Luna. - Tatuś mi powiedział.
I pewnie już się sam naprawił. One to potrafią.
Hermiona pokręciła głową i zajęła się rozkładaniem widelców, gdy pojawił się Bill,
prowadząc pana Ollivandera. Wytwórca różdżek wciąż wyglądał bardzo mizernie i przywarł
do ramienia Billa, który w drugiej ręce trzymał wielką walizę.
- Będzie mi pana brakować, panie Ollivander - powiedziała Luna, podchodząc do nich.
- A mnie ciebie, moja kochana - odrzekł Ollivander, klepiąc ją po ramieniu. - Byłaś mi
prawdziwą pociechą w tym strasznym miejscu.
- A więc au revoir, panie Ollivander - powiedziała Fleur i pocałowała go w oba policzki. Czy mogliby pan przekazać coś dla ciotki Billa? Dotąd nie oddałam jej diadem.
- Będzie dla mnie zaszczytem - odpowiedział Ollivander z lekkim ukłonem - uczynić coś
dla pani w podzięce za tak wspaniałomyślną gościnność.
Fleur wyjęła powycierane aksamitne pudełko i otworzyła je, żeby pokazać, co jest w
środku. Diadem zalśnił i zamigotał w świetle nisko wiszącej lampy.
- Kamienie księżycowe i diamenty - powiedział Gryfek, który wśliznął się do pokoju,
niezauważony przez Harry’ego. - To chyba robota goblinów?
- I opłacona przez czarodziejów - powiedział spokojnie Bill, a goblin rzucił mu
podejrzliwe, ale i wyzywające spojrzenie.
Porywisty wiatr uderzał w okna domku, gdy Bill i Ollivander wyszli w ciemną noc.
Reszta mieszkańców Muszelki stłoczyła się przy stole łokieć przy łokciu, tak że trudno było
poruszać rękami, i zabrała się do kolacji. Na kominku trzaskał ogień. Harry zauważył, że

Fleur prawie nic nie jadła, co chwilę zerkając w okno. Bill wrócił jednak, zanim skończyli
pierwsze danie. Długie włosy miał potargane wiatrem.
- Wszystko w porządku - powiedział jej. - Ollivander na miejscu, mama i tata
pozdrawiają. Ginny przesyła wszystkim całusy. Fred i George doprowadzają Muriel do
palpitacji, wciąż odbierają i wysyłają sowią pocztę z zamówieniami w jednym z jej pokojów
na zapleczu domu. Bardzo się ucieszyła na widok diademu. Myślała, że go ukradliśmy.
- Ach, ona jest charmante, ta twoja ciocia - burknęła Fleur, po czym machnęła różdżką:
brudne talerze poderwały się i uformowały w stos w powietrzu. Złapała je i wyszła z pokoju.
- Tatuś zrobił piękny diadem - zaświergotała Luna.
- No, może raczej koronę, naprawdę.
Ron zerknął na Harry’ego i uśmiechnął się do niego porozumiewawczo. Przypomnieli
sobie komiczny stroik, który zdobił głowę kamiennego popiersia w domu Ksenofiliusa.
- Tak, próbuje odtworzyć zaginiony diadem Roweny Ravenclaw. Uważa, że większość
głównych elementów już mu się udało zrekonstruować. A dodanie skrzydełek żądlibąka to był
naprawdę wspaniały...
Ktoś załomotał w drzwi frontowe. Wszystkie oczy zwróciły się w tym kierunku. Fleur
wybiegła z kuchni, przerażona. Bill zerwał się, celując różdżką w drzwi, Harry, Ron i
Hermiona zrobili to samo. Gryfek po cichu wśliznął się pod stół.
- Kto tam? - zawołał Bill.
- To ja, Remus John Lupin! - odpowiedział głos, przekrzykując wiatr, a Harry’ego
przeszył dreszcz strachu.
- Jestem wilkołakiem, mężem Nimfadory Tonks, a ty, Strażniku Tajemnicy Muszelki,
podałeś mi ten adres i powiedziałeś, że mogę się tu zjawić w razie nagłego wypadku!
- To Lupin - mruknął Bill, podbiegł do drzwi i otworzył je.
Lupin wpadł do środka, potykając się o próg. Otulony podróżną peleryną, był blady jak
kreda, z siwiejącymi włosami potarganymi przez wiatr. Wyprostował się, rozejrzał po pokoju,
a potem krzyknął:
- To chłopiec! Daliśmy mu na imię Ted, po ojcu Dory!
Hermiona wrzasnęła.
- Co...? Tonks... Tonks urodziła?!
- Tak, tak, urodziła ślicznego chłopaczka! - zawołał Lupin.
Rozległy się okrzyki radości i westchnienia ulgi. Hermiona i Fleur piszczały:
„Gratulacje!", a Ron powiedział: „Kurczę, dziecko!", jakby po raz pierwszy w życiu o czymś
takim usłyszał.

- Tak... tak... chłopiec - powtarzał Lupin, wyraźnie wciąż oszołomiony swoim
szczęściem.
Obszedł stół i uściskał Harry’ego, jakby to, co się wydarzyło w suterenie domu przy
Grimmauld Place, nigdy nie miało miejsca.
- Zgodzisz się być ojcem chrzestnym? - zapytał.
- J-ja? - wyjąkał Harry.
- No ty, oczywiście... Dora się zgadza... a kto by był lepszy...
- Ja... tak... o kurczę...
Był wzruszony, zdumiony i uradowany, nie bardzo wiedział, jak się zachować. Bill
pobiegł po wino, a Fleur zaczęła namawiać Lupina, by spełnił z nimi toast.
- Nie mogę zostać dłużej, muszę wracać - powiedział Lupin, promieniując dumą i
radością, wyraźnie odmłodzony. - Dziękuję ci, Bill, dziękuję.
Bill napełnił już winem puchary, wszyscy wstali i wznieśli je w toaście.
- Za Teda Remusa Lupina! - powiedział Lupin. - Za wielkiego czarodzieja in spe!
- Jaki on wygląda? - zapytała Fleur.
- Ja uważam, że jest podobny do Dory, a Dora, że do mnie. Włosów wcale nie ma za
dużo. Jak się urodził, były czarne, ale przysięgam, że po godzinie zrobiły się rude. Jak wrócę,
pewnie będą już jasne. Andromeda mówi, że Tonks też włosy zaczęły się zmieniać w tym
samym dniu, w którym się urodziła. - Wypił do dna. - Och, no dobrze, jeszcze tylko jeden dodał, gdy Bill podszedł do niego z butelką.
Wiatr wstrząsał małym domkiem, ogień wesoło trzaskał w kominku, a Bill już otwierał
następną butelkę wina. Nowina, którą przyniósł Lupin, podniosła wszystkich na duchu,
wyrwała na chwilę ze stanu oblężenia: pojawienie się nowego życia podziałało na nich jak łyk
Ognistej Whisky. Tylko goblin nie brał udziału w ogólnej radości i po chwili bez słowa
wymknął się do sypialni, którą teraz zajmował sam jeden. Harry myślał, że tylko on to
zauważył, póki nie spojrzał na Billa odprowadzającego wzrokiem goblina, który wchodził na
schody.
- Nie... nie... naprawdę muszę już wracać - oświadczył w końcu Lupin, odmawiając
kolejnego pucharu wina. Wstał i owinął się peleryną. - Do widzenia, do widzenia... za parę
dni postaram się przynieść wam trochę zdjęć... wszyscy tak się ucieszą, jak im powiem, że z
się wami widziałem...
Wyściskał kobiety, wymienił uściski dłoni z mężczyznami i z uśmiechem na ustach
zniknął w ciemnościach nocy.

- Harry, będziesz ojcem chrzestnym! - powiedział Bill, gdy weszli do kuchni, żeby
pomóc posprzątać ze stołu. - To wielki zaszczyt! Gratuluję!
Kiedy Harry postawił na ladzie puste puchary, Bill zamknął drzwi, co stłumiło
rozochocone głosy dochodzące z salonu, gdzie nadał świętowano, choć Lupina już nie było.
- Chciałem z tobą pogadać na osobności, Harry, a to nie jest łatwe, kiedy w domu jest tyle
ludzi. - Zawahał się. - Harry, planujecie coś razem z Gryfkiem.
Nie było to pytanie, lecz stwierdzenie faktu, a Harry nie uznał za stosowne zaprzeczyć.
Patrzył na Billa, czekając, co powie.
- Znam gobliny - powiedział Bill. - Pracowałem dla Banku Gringotta od czasu, gdy
skończyłem Hogwart. Jeśli w ogóle można mówić o przyjaźni między czarodziejami i
goblinami, mam wśród nich przyjaciół... a w każdym razie znamy się dobrze i lubimy. Znowu się zawahał. - Harry, powiedz mi, czego oczekujesz od Gryfka i co mu za to
obiecałeś?
- Nie mogę ci tego powiedzieć. Wybacz mi, Bill. Drzwi kuchni otworzyły się, stanęła w
nich Fleur, niosąc więcej pustych pucharów.
- Zaczekaj - zwrócił się do niej Bill. - Tylko chwilkę.
Wycofała się i zamknęła z powrotem drzwi.
- Rozumiem, ale wysłuchaj uważnie tego, co ci powiem - ciągnął Bill. - Jeśli zawarłeś
jakiś układ z Gryfkiem, a zwłaszcza jeśli chodzi o jakiś skarb, musisz być bardzo ostrożny.
Gobliny mają zupełnie inne poczucie własności niż my, inaczej podchodzą do kwestii zapłaty
i spłaty.
Harry poczuł lekki niepokój, jakby obudził się w nim mały wąż.
- Co masz na myśli? - zapytał.
- Mówimy o dwóch różnych rodzajach istot żywych. W ciągu wieków stosunki między
czarodziejami i goblinami bywały napięte... zresztą sam o tym dobrze wiesz z historii magii.
Wina leżała po obu stronach, nie twierdzę, że czarodzieje tu nie zawinili. Wśród goblinów, a
zwłaszcza wśród tych z Banku Gringotta, panuje jednak przekonanie, że jeśli chodzi o złoto i
skarby, czarodziejom nie można ufać, że nie szanują prawa własności goblinów.
- Ja szanuję... - zaczął Harry, ale Bill pokręcił głową.
- Nie rozumiesz tego, Harry, nikt tego nie zrozumie, dopóki nie pożyje trochę z
goblinami, dla goblina prawowitym i prawdziwym panem jakiegoś przedmiotu jest jego
wytwórca, a nie ten, który ów przedmiot nabył. Dla nich wszystko, co gobliny kiedykolwiek
wytworzyły, pozostaje nadał ich własnością.
- Ale jeśli ktoś coś kupi...

- ...to będą uważać, że zostało mu to wypożyczone. Dlatego mają duże trudności z
zaakceptowaniem faktu przekazania jakiegoś wytworzonego przez gobliny przedmiotu przez
jednego czarodzieja drugiemu czarodziejowi. Widziałeś minę Gryfka, kiedy zobaczył diadem.
Nie był zachwycony. Na pewno uważa, tak jak najbardziej zawzięte gobliny, że po śmierci
tego, kto go kupił, diadem powinien zostać zwrócony goblinom. Nasz zwyczaj
zatrzymywania i przekazywania sobie nawzajem przedmiotów będących robotą goblinów jest
dla nich prawie równoznaczny z kradzieżą.
Harry znowu poczuł ukłucie niepokoju. Czyżby Bill domyślał się o wiele więcej, niż się
od niego dowiedział?
- Chcę ci tylko powiedzieć - rzekł Bill, kładąc rękę na klamce drzwi do salonu - żebyś
bardzo uważał, obiecując coś goblinom. Włamanie się do Banku Gringotta byłoby mniej
niebezpieczne niż niedotrzymanie obietnicy danej goblinowi.
- Jasne - powiedział Harry, kiedy Bill otworzył drzwi. - Tak... Dzięki. Będę o tym
pamiętał.
Kiedy wracał za Billem do salonu, przyszła mu do głowy śmieszna myśl, zapewne pod
wpływem wina, które wypił. Wszystko wskazywało na to, że będzie dla Teddy’ego Lupina
takim samym lekkomyślnym ojcem chrzestnym, jakim dla niego był Syriusz Black.
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Bank Gringotta
Plan został opracowany, przygotowania ukończone. W maleńkiej sypialni, na gzymsie
kominka, stała szklana fiolka, a na jej dnie spoczywał zwinięty długi czarny włos,
wyciągnięty ze swetra, który Hermiona miała na sobie w domu Malfoya.
- I będziesz używała jej prawdziwej różdżki - powiedział Harry, wskazując na orzechową
różdżkę - więc myślę, że nikt się nie połapie.
Hermiona wzięła ją do ręki z taką miną, jakby się bała, że różdżka użądli ją lub ukąsi.
- Jest okropna - powiedziała cicho. - Budzi we mnie odrazę. Źle mi leży w ręku, nie
słucha mnie tak jak powinna... jest jak kawałek jej.
Harry mimowolnie przypomniał sobie, jak Hermiona miała mu za złe narzekania, że
nienawidzi tarninowej różdżki, jak się upierała, że to tylko jego wymysły, gdy różdżka nie
chciała go słuchać, jak mu powtarzała, że po prostu musi dużo ćwiczyć. Powstrzymał się
jednak od powtórzenia jej własnych rad, bo czuł, że przeddzień próby włamania się do Banku
Gringotta nie jest najlepszym czasem na wszczynanie kłótni.
- Ale to ci powinno pomóc dopasować się do jej osobowości - zauważył Ron. - Pomyśl,
co ona tą różdżką robiła!
- W tym właśnie rzecz! To jest różdżka, którą torturowała rodziców Neville’a i Bóg wie
kogo jeszcze! Tą różdżką zabiła Syriusza!
Harry’emu nie przyszło to wcześniej do głowy. Spojrzał na różdżkę i poczuł przemożną
ochotę, aby ją chwycić i przeciąć na pół mieczem Gryffindora, który stał oparty o ścianę tuż
koło niego.
- Bardzo mi brak mojej różdżki - poskarżyła się Hermiona. - I bardzo bym chciała, żeby
pan Ollivander i dla mnie zrobił nową.
Tego ranka Ollivander przysłał Lunie nową różdżkę. Teraz sprawdzała jej możliwości na
trawniku za domem w popołudniowym słońcu. Dean, któremu różdżkę zabrali szmalcownicy,
przyglądał się temu z ponurą miną.

Harry spojrzał na różdżkę z głogu, która kiedyś należała do Dracona Malfoya. Już
wcześniej z miłym zaskoczeniem odkrył, że w jego dłoni działa tak dobrze jak różdżka
Hermiony. Pamiętając o tym, co mówił im Ollivander o tajemniczych prawach rządzących
współdziałaniem różdżek z ich właścicielami, pomyślał, że wie, na czym polega problem
Hermiony: nie potrafiła wymusić na różdżce posłuszeństwa, bo nie zabrała jej Bellatriks
osobiście.
Drzwi otworzyły się i do sypialni wszedł Gryfek. Harry instynktownie złapał za rękojeść
miecza Gryffindora i przysunął go bliżej siebie, ale natychmiast tego pożałował, bo goblin
chyba to zauważył. Chcąc to jakoś zatuszować, powiedział:
- Właśnie wszystko jeszcze raz sprawdzaliśmy, Gryfku. Powiedzieliśmy Billowi i Fleur,
że jutro rano wyruszamy, i żeby nie wstawali, aby nas pożegnać.
Uparli się przy tym, bo Hermiona miała się przed deportacją przemienić w Bellatriks, a
uważali, że im mniej Bill i Fleur będą wiedzieć (lub podejrzewać) o ich planach, tym dla nich
lepiej. Powiedzieli im też, że do Muszelki już nie wrócą. Stary namiot Perkinsa stracili tej
nocy, kiedy wpadli w ręce szmalcowników, więc Bill pożyczył im swój. Teraz spoczywał w
wyszywanej koralikami torebce, którą - co wzbudziło w Harrym szczery podziw - Hermiona
zabezpieczyła przed szmalcownikami, wciskając ją do swojej skarpetki.
Żal mu było opuszczać Billa, Fleur, Lunę i Deana, nie mówiąc już o domowych
wygodach, jakich tu zaznali przez ostatnich parę tygodni, ale z drugiej strony pragnął wyrwać
się z ograniczeń, jakie siłą rzeczy narzucone im były w Muszelce. Miał już dość upewniania
się, czy nikt ich nie podsłuchuje, dość zamknięcia w małej, ciemnej sypialni. Ale przede
wszystkim chciał jak najszybciej pozbyć się towarzystwa Gryfka, choć jeszcze nie wiedział,
kiedy i gdzie się z nim rozstaną, nie przekazując mu miecza. Teraz nie mogli ustalić, jak tego
dokonać, bo goblin rzadko pozostawiał ich samych dłużej niż na pięć minut. „Mógłby dawać
lekcje mojej mamie", mamrotał Ron, gdy długie palce goblina pojawiały się na krawędzi
drzwi. Mając w pamięci to, co powiedział mu Bill, Harry nie mógł się oprzeć podejrzeniu, że
Gryfek pilnuje, by przypadkiem nie planowali jakichś machlojek. Hermiona wciąż nie mogła
się pogodzić z zaplanowanym z góry podstępem, więc nie chciał jej prosić, by zastanowiła
się, jak najlepiej to zrobić, a Ron, kiedy już zdarzyło im się pobyć przez chwilę sam na sam,
nie potrafił wymyślić nic lepszego poza radą: „Nie martw się, stary, będziemy po prostu
musieli improwizować".
Tej nocy długo nie mógł zasnąć, a kiedy już mu się udało, obudził się przed świtem.
Leżąc w łóżku, wrócił myślami do nocy poprzedzającej ich wyprawę do Ministerstwa Magii i
przypomniał sobie, jaką wówczas odczuwał determinację, ba, prawie radosne podniecenie.

Teraz targały nim wątpliwości, narastał niepokój, nie mógł się pozbyć lęku, że wszystko
pójdzie źle. Powtarzał sobie, że mają dobry plan, że Gryfek wie, co ich czeka, że są
przygotowani na wszystkie trudności, jakie mogą napotkać, ale wciąż dręczyła go
niepewność. Raz czy dwa usłyszał, jak Ron przewraca się w łóżku, i był pewny, że on też nie
śpi, ale ponieważ salon dzielili z Deanem, więc nie śmiał się odezwać.
Odczuł ulgę, gdy nadeszła godzina szósta i mogli wyśliznąć się ze śpiworów, ubrać w
półmroku, a potem wyjść chyłkiem do ogrodu, gdzie mieli się spotkać z Hermiona i
Gryfkiem. Poranek był zimny, ale wiatr już tak nie kąsał: był maj. Harry patrzył na gwiazdy,
wciąż migocące blado na ciemnym niebie, i słuchał rytmicznego szumu fal rozbijających się o
skaliste podnóże klifu. Czuł, że będzie mu brakowało tego odgłosu.
Przez czerwonawą ziemię na grobie Zgredka przebijały się zielone pędy. Pomyślał, że za
rok mogiła pokryje się kwiatami. Na białym kamieniu z imieniem skrzata już było widać
działanie wiatru. Zdał sobie sprawę z tego, że trudno byłoby znaleźć piękniejsze miejsce na
pochowanie Zgredka, ale myśl, że musi go tu zostawić, budziła w nim smutek. Patrząc na
grób, znowu zadał sobie pytanie, skąd skrzat wiedział, gdzie ich odnaleźć. Jego palce
powędrowały bezwiednie do woreczka zawieszonego na szyi, przez który mógł wyczuć ostrą
krawędź kawałka lusterka, w którym zobaczył oko Dumbledore’a. A potem usłyszał za sobą
odgłos otwieranych drzwi i szybko się odwrócił.
Bellatriks Lestrange zmierzała ku nim przez trawnik w towarzystwie Gryfka, wpychając
małą, wyszywaną koralikami torebkę do wewnętrznej kieszeni jeszcze jednego kompletu szat,
który zabrali z domu przy Grimmauld Place. Harry dobrze wiedział, że to Hermiona, ale nie
mógł powstrzymać dreszczu odrazy. Była wyższa od niego, długie, czarne włosy opadały jej
falami na plecy, oczy patrzyły na niego z pogardą spod ciężkich powiek, a po chwili
przemówiła niskim głosem Bellatriks, ale niewątpliwie słowami Hermiony:
- Miała ohydny smak w ustach, gorszy niż wywar z tykwobulwy! No dobrze, Ron, chodź
tu, trochę cię zmienię...
- Tylko pamiętaj, że nie chcę mieć zbyt długiej brody...
- Och, na miłość boską, nie idziesz na konkurs piękności...
- Nie chodzi o piękno, tylko o to, żeby mi nie zawadzała! Ale zrób mi trochę krótszy nos,
spróbuj, może ci wyjdzie taki jak ostatnim razem.
Hermiona westchnęła i zabrała się do roboty, mrucząc pod nosem zaklęcia i zmieniając
różne szczegóły aparycji Rona. Miał otrzymać nową tożsamość, liczyli też na to, że będzie go
chronić złowroga aura roztaczana przez Bellatriks. Harry i Gryfek mieli się ukryć pod
peleryną-niewidką.

- No już - powiedziała Hermiona. - Harry, co o tym sądzisz?
Od biedy można było rozpoznać Rona w tym przebraniu, ale chyba tylko dlatego, że
Harry tak dobrze go znał. Miał teraz długie, faliste włosy, gęstą, brązową brodę i wąsy, krótki,
szeroki nos i krzaczaste brwi. I nie miał piegów.
- No wiesz, nie jest w moim typie - odrzekł Harry - ale ujdzie. No to co, w drogę?
Wszyscy troje spojrzeli po raz ostatni na Muszelkę, ciemną i uśpioną pod blednącymi
gwiazdami, a potem ruszyli do miejsca tuż za murkiem otaczającym posiadłość, gdzie
Zaklęcie Fideliusa już nie działało i gdzie mogli się deportować. Po przejściu bramy Gryfek
spytał:
- Harry Potter, chyba muszę już się wspiąć?
Harry pochylił się i goblin wskoczył mu na plecy, chwytając go za szyję. Nie był ciężki,
ale sam dotyk jego ciała i siła, z jaką przywarł do Harry’ego, nie były przyjemne. Hermiona
wyciągnęła z torebki pelerynę-niewidkę i zarzuciła na nich.
- Doskonale - stwierdziła, pochylając się, by sprawdzić, czy Harry’emu nie wystają stopy.
- Nic nie widzę. Lecimy.
Harry obrócił się z Gryfkiem na plecach w miejscu, skupiając się całą siłą woli na
Dziurawym Kotle, gospodzie, przez którą wchodziło się na ulicę Pokątną. Gdy ogarnęła ich
przytłaczająca ciemność, goblin przywarł do niego jeszcze mocniej. Parę sekund później
Harry wyczuł stopami twardy chodnik i otworzył oczy na Charing Cross Road. Mugole
spieszyli do pracy z minami skazańców, całkowicie nieświadomi istnienia małego pubu.
W Dziurawym Kotle było jeszcze prawie pusto. Tom, przygarbiony i bezzębny właściciel
gospody, wycierał szklanki za ladą baru, dwóch czarodziejów rozmawiających półgłosem w
kącie spojrzało na Hermionę i skryło się w cieniu.
- Witam, pani Lestrange - mruknął Tom, a kiedy Hermiona przeszła obok baru, pochylił
uniżenie głowę.
- Dzień dobry - odpowiedziała Hermiona, a Harry, który właśnie przechodził obok niej,
ukryty pod peleryną-niewidką, dostrzegł, że Tom podniósł brwi ze zdumienia.
- Za grzecznie - szepnął Hermionie do ucha, gdy wyszli na małe podwórko na zapleczu
gospody. - Musisz traktować ludzi jak nędzne szumowiny!
- Okej, okej!
Hermiona wyciągnęła różdżkę Bellatriks i stuknęła nią w jedną z cegieł otaczającego
podwórko muru. Cegły natychmiast zaczęły się obracać, pojawił się w nich otwór, który
rozszerzał się coraz bardziej, aż zamienił się w sklepione wejście na ulicę Pokątną.

Było jeszcze bardzo wcześnie, w pozamykanych sklepach tylko gdzieniegdzie widać było
krzątających się sprzedawców. Kręta, brukowana ulica bardzo się różniła od tej, którą Harry
po raz pierwszy zobaczył tyle lat temu. Wiele witryn sklepowych było pozabijanych deskami,
choć pojawiły się i nowe sklepy, wszystkie sprzedające przedmioty związane z czarną magią.
Z plakatów przyklejonych do wielu okien spoglądała na niego jego własna twarz, zawsze
opatrzona napisem: Niepożądany Numer Jeden.
Tu i tam w drzwiach domów siedzieli obszarpani żebracy, jękliwie dopraszając się
datków i zapewniając, że są prawdziwymi czarodziejami. Jeden z nich miał zakrwawiony
bandaż na oku.
Gdy ruszyli ulicą, żebracy dostrzegli Hermionę. Wyglądało na to, że na jej widok chcą się
rozpłynąć w powietrzu, naciągnąć kaptury na twarze i czmychnąć przed nią ile sił w nogach.
Hermiona patrzyła na to ze zdziwieniem, aż w końcu ów żebrak z zakrwawionym bandażem
podszedł do niej chwiejnym krokiem i pokazał na nią palcem.
- Moje dzieci! - krzyknął ochrypłym głosem szaleńca. - Gdzie są moje dzieci? Co on z
nimi zrobił? Ty wiesz! Ty wiesz!
- Ja... ja naprawdę - wyjąkała Hermiona.
Mężczyzna rzucił się na nią, sięgając jej do gardła. Huknęło, rozbłysło czerwone światło i
padł do tyłu na bruk. Ron stał opodal z wciąż wyciągniętą przed siebie różdżką i wyrazem
przerażenia na obrośniętej twarzy. Po obu stronach ulicy w oknach pojawiły się twarze, a
przechodząca właśnie grupka zamożnie wyglądających czarodziejów przyspieszyła kroku, by
jak najszybciej oddalić się od miejsca tego incydentu.
Ich wejście na ulicę Pokątną chyba nie mogło bardziej budzić podejrzeń i Harry przez
chwilę rozważał nawet w duchu, czy nie powinni się wycofać i próbować obmyślić jakiś inny
plan. Zanim jednak zdołali wymienić opinie na ten temat, usłyszeli za sobą okrzyk:
- Halo, pani Lestrange!
Harry okręcił się w miejscu, a Gryfek ścisnął go mocniej za szyję. Kroczył ku nim
wysoki, chudy mężczyzna z bujną szarą czupryną i długim, spiczastym nosem.
- To Travers - syknął goblin Harry’emu w ucho, ale ten nie mógł sobie przypomnieć, kim
ten Travers jest.
Hermiona wyprostowała się i z całą wyniosłością, na jaką zdołała się zdobyć, wycedziła:
- Czego chcesz?
Travers zatrzymał się, wyraźnie urażony.
- To śmierciożerca! - szepnął Gryfek i Harry podszedł na palcach do Hermiony, żeby jej
to powtórzyć do ucha.

- Chciałem tylko panią powitać - powiedział chłodno Travers - ale jeśli jestem niemile
widziany...
Teraz Harry rozpoznał ten głos: Travers był jednym z tych śmierciożerców, którzy
pojawili się w domu Ksenofiliusa.
- Ależ nie, nie, Travers - odpowiedziała szybko Hermiona, starając się naprawić swój
błąd. - Co tam u ciebie słychać?
- Muszę przyznać, że trochę jestem zaskoczony, widząc cię tutaj, Bellatriks.
- Tak? A dlaczego?
- No bo... - odchrząknął - bo słyszałem, że mieszkańcom dworu Malfoya nie wolno
opuszczać domu po tym... ee... po tej ucieczce...
Harry modlił się w duchu, żeby Hermiona nie straciła głowy. Jeśli to prawda i Bellatriks
nie powinna pojawiać się w publicznych miejscach...
- Czarny Pan przebacza tym, którzy najwierniej służyli mu w przeszłości - oświadczyła
Hermiona, znakomicie naśladując wyniosłość i zarozumiałość Bellatriks. - Może ty, Travers,
nie cieszysz się takim uznaniem w jego oczach jak ja.
Śmierciożerca trochę się obruszył na te słowa, ale nie patrzył już na nią tak podejrzliwie.
Spojrzał na leżącego na bruku żebraka.
- Czym to cię obraziło?
- Nieważne, więcej tego nie zrobi.
- Niektórzy z tych bezróżdżkowych są naprawdę bezczelni - powiedział Travers. Dopóki tylko żebrzą, w porządku, ale w zeszłym tygodniu spotkałem taką jedną, która zaczęła
mnie błagać, żebym się za nią wstawił w ministerstwie. „Jestem czarownicą, wielmożny
panie, mogę ci to zaraz udowodnić!" - powiedział piskliwym głosem, naśladując ją. - Jakbym
miał jej dać swoją różdżkę... Ale czyjej różdżki teraz używasz, Bellatriks? Słyszałem, że
twoją...
- Mam ją tu - przerwała mu chłodno Hermiona, pokazując różdżkę Bellatriks. - Nie
wiem, kto ci tego wszystkiego naopowiadał, ale chyba jesteś źle poinformowany.
Traversa trochę to zbiło z tropu. Spojrzał na Rona.
- Kim jest twój znajomy? Ja go chyba nie znam.
- To Dragomir Despard - oświadczyła Hermiona. Uznali, że najbezpieczniej będzie
przedstawić Rona jako obcokrajowca. - Słabo mówi po angielsku, ale popiera Czarnego Pana.
Przybył z Transylwanii, aby poznać nasz nowy styl rządzenia.
- Ach tak? Miło mi cię poznać, Dragomirze.
- A ja ciebie - odrzekł Ron, wyciągając do niego rękę.

Travers podał mu dwa palce i szybko je cofnął, jakby się bał, że je ubrudzi.
- Więc co cię sprowadza... ee... i twojego sympatycznego znajomego na Pokątną o tak
wczesnej porze?
- Muszę odwiedzić Gringotta.
- Ach, ja niestety też. Pieniądze, brudne pieniądze! Nie możemy bez nich żyć, ale muszę
wyznać, że brzydzi mnie konieczność zadawania się z naszymi przyjaciółmi o długich
palcach.
Harry poczuł, że Gryfek przez chwilę mocniej uścisnął go za szyję.
- To co, idziemy? - zapytał Travers.
Hermiona nie miała wyboru. Poszli razem krętą, brukowaną ulicą w stronę
śnieżnobiałego budynku piętrzącego się dumnie wśród niskich kamieniczek ze sklepami.
Harry, z Gryfkiem na plecach, ruszył za nimi.
Towarzystwo podejrzliwego śmierciożercy było chyba ostatnią rzeczą, jaka im teraz była
potrzebna, a najgorsze było to, że w tej sytuacji Harry nie mógł się porozumiewać ani z
Hermiona, ani z Ronem. Wkrótce stanęli u stóp marmurowych schodów wiodących do
wielkich drzwi z brązu. Tak jak ich ostrzegł Gryfek, zamiast goblinów w liberiach, którzy
zwykle stali przy wejściu do banku, drzwi strzegło teraz dwóch czarodziejów dzierżących
długie złote pręty.
- Ach, te próbniki tożsamości... - westchnął Travers. - Niezbyt przyjemne... ale skuteczne!
I wszedł po schodach, kiwając głową do obu czarodziejów, którzy unieśli złote pręty i
przejechali nimi po jego ciele od góry do dołu i z powrotem. Harry wiedział, że próbniki
wykrywają zaklęcia zwodzące i ukryte obiekty magiczne.
Pamiętając, że ma na to tylko kilka sekund, szybko wycelował różdżkę Dracona najpierw
w jednego, potem w drugiego czarodzieja, za każdym razem mrucząc pod nosem:
„Confundo". Travers, który już zaglądał do sali recepcyjnej banku, nie zauważył, że każdy ze
strażników wzdrygnął się lekko, gdy trafiło go zaklęcie.
Długie, czarne włosy Hermiony powiewały za nią, gdy szybkim, zdecydowanym krokiem
weszła po schodach.
- Chwileczkę, proszę pani - powiedział jeden ze strażników, podnosząc próbnik.
- Przecież przed chwilą to zrobiłeś! - zawołała Hermiona władczym, opryskliwym
głosem Bellatriks.
Travers obejrzał się, unosząc brwi. Strażnik zmieszał się. Spojrzał na swój cienki złoty
próbnik, a potem na swojego towarzysza, który powiedział trochę nieprzytomnym tonem:
- No tak, Mariuszu, dopiero co ich sprawdzałeś.

Hermiona ruszyła szybko naprzód, Ron szedł obok niej, Harry z Gryfkiem, niewidzialni,
tuż za nimi. Harry zerknął przez ramię, gdy przechodzili przez próg: obaj czarodzieje skrobali
się po głowach.
Dwa gobliny stały przed wewnętrznymi, wykutymi ze srebra drzwiami, na których był
wyryty wiersz ostrzegający potencjalnych złodziejów przed tragicznymi konsekwencjami
próby okradzenia banku. Harry spojrzał na nie i nagle powróciło do niego wspomnienie
tamtego cudownego dnia, jego jedenastych urodzin, gdy stal w tym miejscu z Hagridem,
który powiedział wtedy: „Jak mówiłem, trzeba być wariatem, żeby próbować tu się włamać".
Bank Gringotta wydał mu się wtedy prawdziwym cudem, zaczarowaną strażnicą ukrytych
skarbów, w tym i tego skarbu, który należał do niego, a o którego istnieniu nie miał przedtem
pojęcia. Nigdy, choćby przez chwilę, nie przyszło mu wtedy na myśl, że wróci tu tylko po to,
by się do tego skarbca włamać...
Ale już stali w przestronnej, wyłożonej marmurami sali recepcyjnej.
Za długą ladą na wysokich stołkach siedziały w rzędzie gobliny, obsługując pierwszych
w tym dniu klientów. Hermiona, Ron i Travers podeszli do starego goblina, który przyglądał
się przez tkwiącą w oku lupę jakiejś grubej złotej monecie. Hermiona stanęła nieco w tyle,
pod pretekstem, że chce wyjaśnić Ronowi, gdzie się znajdują i jak to wszystko działa.
Goblin odrzucił monetę na bok, mrucząc pod nosem: „Leprokonus", po czym powitał
Traversa, który podał mu maleńki złoty kluczyk. Goblin przyjrzał mu się i oddał go
Traversowi.
Hermiona podeszła do lady.
- Pani Lestrange! - powitał ją goblin, najwyraźniej zaskoczony. - A to niespodzianka! W
czym... w czym mogę pani dzisiaj pomóc?
- Chcę wejść do mojego skarbca - oznajmiła Hermiona.
Stary goblin drgnął. Harry rozejrzał się szybko. Nie tylko Travers nie ruszał się z miejsca,
obserwując podejrzliwie tę scenę. Inne gobliny też podniosły głowy, by spojrzeć na
Hermionę.
- Ma pani... dowód tożsamości?
- Dowód tożsamości? Jeszcze nigdy nie proszono mnie o dowód tożsamości!
- Oni wiedzą! - szepnął Gryfek Harry’emu w ucho. - Musieli zostać ostrzeżeni, że ktoś
może się pod nią podszyć!
- Wystarczy pani różdżka, pani Lestrange - powiedział goblin.
Wyciągnął lekko drżącą rękę, a Harry uświadomił sobie z przerażeniem, że gobliny z
Banku Gringotta muszą już wiedzieć o kradzieży różdżki Bellatriks.

- Teraz, teraz - szepnął Gryfek. - Imperius! Harry podniósł głogową różdżkę pod
peleryną, wycelował nią w goblina i po raz pierwszy w życiu wyszeptał:
- Imperio!
Dziwne uczucie spłynęło ręką Harry’ego przez żyły i ścięgna; ciepłe mrowienie łączące
jego umysł z różdżką i zaklęciem, które rzucił. Goblin wziął różdżkę Bellatriks, przyjrzał się
jej uważnie, a potem powiedział:
- Ach, ma pani nową różdżkę, pani Lestrange!
- Co? - zdziwiła się Hermiona. - Nie, nie, to moja...
- Nowa różdżka? - zapytał Travers, wracając do lady. Reszta goblinów wciąż pilnie
obserwowała tę scenę. - Jak ty to zrobiłaś, gdzie znalazłaś wytwórcę różdżek?
Harry bez zastanowienia wycelował w niego różdżkę i znowu mruknął:
- Imperio!
- Och, tak, rozumiem - powiedział Travers, patrząc na różdżkę Bellatriks. - Tak, tak,
bardzo ładna. I dobrze działa? Zawsze myślałem, że z różdżką trzeba się trochę oswoić, nie
uważasz?
Hermiona miała bardzo głupią minę, ale po chwili Harry odetchnął, bo pogodziła się bez
słowa z dziwnym dla niej biegiem wypadków.
Stary goblin klasnął w dłonie i natychmiast pojawił się jakiś młodszy.
- Będą mi potrzebne Brzękadła - powiedział stary goblin młodszemu, który pobiegł
gdzieś i po chwili wrócił ze skórzaną, pobrzękującą metalem torbą. - Wspaniale! Bardzo
proszę, pani Lestrange - powiedział, zeskakując z wysokiego stołka i znikając za ladą - zaraz
panią zaprowadzę do skarbca.
Wyłonił się zza końca lady i podbiegł do nich truchtem, podzwaniając skórzaną torbą.
Travers stał nieruchomo z szeroko otwartymi ustami. Ron przyglądał mu się badawczo, czym
ściągał uwagę na to dziwne zachowanie.
- Bogrod... zaczekaj!
Zza lady wybiegł jakiś inny goblin.
- Mamy instrukcje - powiedział, kłaniając się nisko Hermionie. - Proszę mi wybaczyć,
pani Lestrange, ale mamy specjalne instrukcje dotyczące skarbca Lestrange’ów.
Szepnął coś do ucha Bogrodowi, ale będący pod działaniem Imperiusa goblin potrząsnął
głową.
- Znam te instrukcje. Pani Lestrange życzy sobie odwiedzić swój skarbiec... to bardzo
stara rodzina... starzy klienci... tędy, proszę...

I pobiegł ku jednym z wielu drzwi, podzwaniając torbą, i wyprowadził ich z sali. Harry
zerknął przez ramię na Traversa, który wciąż stał jak wryty, rozglądając się wokoło
nieprzytomnym wzrokiem, i błyskawicznie podjął decyzję: rozkazał mu pójść z nimi. Travers
posłusznie przeszedł za nimi przez drzwi, za którymi ciągnął się mroczny korytarz oświetlony
pochodniami tkwiącymi w kamiennych ścianach.
- Mamy kłopot, coś podejrzewają - szepnął Harry, gdy drzwi zatrzasnęły się za nimi.
Ściągnął pelerynę-niewidkę, a Gryfek zeskoczył z jego ramion. Ani Travers, ani Bogrod
nie okazali najmniejszego zdziwienia na widok Harry’ego Pottera.
- Są pod działaniem Imperiusa - dodał w odpowiedzi na pytające spojrzenia Hermiony i
Rona. - Nie wiem jednak, czy dobrze to zrobiłem, czy długo podziała...
I nawiedziło go jeszcze jedno wspomnienie, prawdziwa Bellatriks Lestrange, krzycząca
na niego, kiedy po raz pierwszy próbował rzucić Zaklęcie Niewybaczalne: „Musisz naprawdę
tego chcieć, Potter!"
- Co robimy? - zapytał Ron. - Zwiewamy, póki jeszcze możemy?
- Jeśli możemy - powiedziała Hermiona, patrząc na drzwi do sali recepcyjnej, za którymi
nie wiadomo co się teraz działo.
- Zaszliśmy tak daleko, więc idźmy dalej - powiedział Harry.
- Dobrze! - odezwał się Gryfek. - Bogrod będzie nam potrzebny do kierowania wózkiem,
bo ja nie mam już upoważnienia, ale dla tego czarodzieja nie widzę tu miejsca.
Harry wycelował różdżkę w Traversa.
- Imperio!
Czarodziej odwrócił się i żwawym krokiem ruszył przed siebie ciemnym korytarzem.
- Co mu kazałeś zrobić?
- Schować się - odrzekł Harry, po czym wycelował różdżkę w Bogroda.
Goblin gwizdnął i z ciemności pomknął ku nim po szynach mały wózek. Harry był
pewny, że z głównej sali banku dochodzą podniesione głosy i krzyki, gdy wszyscy wgramolili
się do wózka: Bogrod z Gryfkiem z przodu, Harry, Ron i Hermiona ściśnięci z tyłu.
Wózek szarpnął i ruszył z miejsca, nabierając prędkości. Przejechali obok Traversa, który
wciskał się w jakąś szczelinę w murze, a potem pomknęli labiryntem mrocznych korytarzy, co
jakiś czas skręcając w lewo lub w prawo, ale wciąż zjeżdżając w dół. Harry słyszał tylko
dudnienie kół po szynach, włosy fruwały mu za plecami, gdy pędzili między stalaktytami,
zagłębiając się coraz bardziej pod ziemię. Wciąż zerkał za siebie. Był pewny, że pozostawili
po sobie bardzo czytelne ślady, a im bardziej się nad tym zastanawiał, tym głupszym

pomysłem wydawało mu się przebranie Hermiony za Bellatriks i posługiwanie się jej różdżką
w sytuacji, gdy śmierciożercy wiedzieli, kto ją ukradł...
Tak głęboko pod ziemią Harry jeszcze nigdy nie był. Wzięli ostry zakręt, prawie o sto
osiemdziesiąt stopni, i zobaczył daleko przed sobą zbliżający się błyskawicznie wodospad.
Gryfek krzyknął: „Nieee!", ale wózek nie zahamował i z pełną prędkością wpadli w ścianę
wody. Woda zalała Harry’emu oczy i usta, nic nie widział i nie mógł oddychać, a po chwili
wózek zachybotał się niebezpiecznie, podskoczył, i wszyscy wylecieli w powietrze. Usłyszał
łoskot, z jakim wózek uderzył o ścianę korytarza, krzyk Hermiony i poczuł, że spada powoli,
jakby został nagle pozbawiony ciężaru własnego, lądując bezboleśnie na skalistym dnie
korytarza.
- Z-zaklęcie poduszkujące - wybełkotała Hermiona, gdy Ron postawił ją na nogi.
Harry, ku swemu przerażeniu, zobaczył nie Bellatriks, ale prawdziwą, dawną Hermionę.
Stała przed nim w o wiele za obszernej szacie, ociekając wodą, a obok niej stał rudowłosy,
pozbawiony brody Ron. Wytrzeszczali na siebie oczy, macając się po twarzach.
- Wodospad Złodzieja! - powiedział Gryfek, podnosząc się na nogi i patrząc do tyłu na
ścianę wody, która, jak Harry już teraz wiedział, nie była zwykłą wodą. - Spłukuje wszystkie
zaklęcia, wszystkie magiczne przebieranki! Wiedzą, że w banku są oszuści, zastosowali
środki ochronne!
Harry zobaczył, jak Hermiona sprawdza, czy wciąż ma wyszywaną koralikami torebkę, i
szybko sam wsadził rękę pod kurtkę, aby się upewnić, czy nie zgubił peleryny-niewidki.
Potem odwrócił się i zobaczył Bogroda, kręcącego głową i łypiącego na nich z przerażeniem.
Wodospad Złodzieja najwyraźniej zmył z niego zaklęcie Imperius.
- Jest nam potrzebny - powiedział Gryfek. - Nie wejdziemy do skarbca bez goblina
zatrudnionego w Banku Gringotta. I musimy mieć Brzękadła!
- Imperio! - zawołał ponownie Harry, a jego głos potoczył się echem po kamiennym
korytarzu.
Znowu poczuł, jak energia spływa mu z głowy do różdżki. Bogrod jeszcze raz
podporządkował się jego woli: na jego twarzy pojawił się wyraz uprzejmej obojętności. Ron
szybko złapał leżącą opodal skórzaną torbę.
- Harry, chyba słyszę głosy zbliżających się ludzi! - powiedziała Hermiona, po czym
wycelowała różdżką w wodospad i krzyknęła: - Protego!
Zobaczyli, jak Zaklęcie Tarczy rozdziela wodną ścianę.
- Brawo, Hermiono! - pochwalił ją Harry. - Gryfku, prowadź!

- Jak się stąd wydostaniemy? - zapytał Ron, gdy szli szybkim krokiem za goblinem, a
Bogrod biegł za nimi, dysząc jak stary pies.
- Będziemy się tym martwić, kiedy przyjdzie czas - odrzekł Harry, nasłuchując, bo
wydawało mu się, że gdzieś blisko coś chrobocze i chrzęści. - Gryfku, daleko jeszcze?
- Niedaleko, Harry Potter, niedaleko...
Minęli zakręt i ujrzeli przed sobą coś, na co Harry był przygotowany, ale i tak wszyscy
zatrzymali się przerażeni.
Do skały przykuty był łańcuchami olbrzymi smok, zagradzający dostęp do czterech czy
pięciu najgłębiej położonych skarbców. Łuski zbladły i powypadały w wielu miejscach, oczy
miał mlecznoróżowe, obie tylne nogi przykute łańcuchami do potężnych kołków wbitych
głęboko w skałę. Wielkie, ostro zakończone skrzydła, ciasno złożone przy bokach
wypełniłyby całą podziemną komorę, gdyby je rozwinął, a kiedy zwrócił ku nim obrzydliwy
łeb, zaryczał tak, że zadygotały kamienne ściany, i rzygnął w ich stronę strumieniem ognia.
Odbiegli w głąb korytarza.
- Jest prawie ślepy - wydyszał Gryfek - ale tym bardziej dziki. Mamy jednak coś, co
pozwoli go ujarzmić. On już wie, czego może się spodziewać, kiedy się odezwą Brzękadła.
Daj mi je.
Ron podał mu skórzaną torbę, a goblin wyjął z niej kilka małych metalowych
przyrządów.

Kiedy się nimi potrząsnęło,

wydawały donośny,

dźwięczny odgłos

przypominający uderzanie maleńkimi młoteczkami w kowadełka. Gryfek rozdał je
wszystkim. Bogrod wziął swój posłusznie.
- Wiecie, co robić - powiedział Gryfek. - Jak to usłyszy, będzie się spodziewał bólu,
cofnie się, a wówczas Bogrod musi położyć dłoń na drzwiach skarbca.
Znowu obeszli róg korytarza, potrząsając Brzękadłami, a odbijające się od kamiennych
ścian echo zwielokrotniało te dziwne dźwięki, tak że Harry czuł, jak wibrują mu w czaszce.
Smok ryknął ochrypłe i cofnął się. Widać było, że cały drży, a kiedy podeszli bliżej, Harry
zobaczył na jego łbie blizny po okrutnych cięciach i domyślił się, że bestię nauczono bać się
rozpalonych do czerwoności mieczy, kiedy usłyszy Brzękadła.
- Każ mu przycisnąć dłoń do drzwi! - krzyknął Gryfek do Harry’ego.
Harry wycelował różdżkę w starego goblina, a ten go usłuchał, przyciskając dłoń do
drewnianych drzwi, które rozpłynęły się w powietrzu, ukazując pieczarę, zawaloną aż po
sklepienie złotymi monetami, pucharami, srebrnymi zbrojami, skórami dziwnych zwierząt o
długich grzbietach lub opadających skrzydłach, połyskującymi blaskiem drogich kamieni
flaszkami eliksirów. Była też czaszka w koronie.

- Szukajmy, szybko! - powiedział Harry, gdy weszli do skarbca.
Już dawno opisał Ronowi i Hermionie puchar Helgi Hufflepuff, ale gdyby w tym skarbcu
ukryty był inny, nieznany mu horkruks, nie wiedziałby, czego szukać. Nie zdążył jednak
dobrze się rozejrzeć, bo za jego plecami rozległ się stłumiony szczęk: ponownie pojawiły się
drzwi, zamykając ich w skarbcu pogrążonym w całkowitej ciemności.
- Nie martwcie się, Bogrod nas stąd uwolni! - powiedział Gryfek, gdy Ron krzyknął
zaskoczony. - Pozapalajcie różdżki, dobrze? Szybko, mamy niewiele czasu!
- Lumos!
Harry poświecił swoją różdżką po pieczarze. Światło zamigotało w klejnotach, zobaczył
kopię miecza Gryffindora, leżącą na wysokiej półce pośród kłębowiska łańcuchów. Ron i
Hermiona też zapalili swoje różdżki i badali stosy różnych przedmiotów wokół siebie.
- Harry, czy to nie może być... Auuu!!!
Harry błyskawicznie skierował ku Hermionie różdżkę i zdążył zobaczyć, jak z jej dłoni
wypada nabity drogimi kamieniami puchar, ale gdy upadł na podłogę, pękł i zamienił się w
całą chmarę pucharów. Chwilę później podłogę pokryło mnóstwo identycznych pucharów,
które z donośnym grzechotem i podzwanianiem toczyły się w różne strony, tak że niemożliwe
było rozpoznać wśród nich ten prawdziwy.
- Sparzył mnie! - jęknęła Hermiona, ssąc pokryte pęcherzami palce.
- Pododawali zaklęcia Gemino i Flagrante! - powiedział Gryfek. - Wszystko, czego
dotkniecie, poparzy was i rozmnoży się, ale kopie są bezwartościowe... a jeśli będziecie nadal
grzebać w skarbcu, zmiażdży was mnożące się wciąż złoto!
- Dobra, nie dotykajcie niczego! - zawołał Harry, ale gdy tylko padły te słowa, Ron
niechcący trącił nogą jeden z pucharów, z którego wystrzeliło na wszystkie strony
dwadzieścia następnych. Ron podskoczył, kawałek jego buta odpadł, wypalony gorącym
metalem.
- Nie ruszajcie się z miejsca! - krzyknęła Hermiona, przytulając się do Rona.
- Rozejrzyjcie się dobrze! - powiedział Harry. - Pamiętajcie, puchar jest mały, ze złota, z
wygrawerowanym borsukiem, ma dwie rączki... i szukajcie też wszędzie herbu Ravenclaw...
orła...
Kierowali różdżki w każdy kąt i każdą szczelinę, obracając się ostrożnie w miejscu.
Harry niechcący uruchomił wielką kaskadę fałszywych galeonów, które rozsypały się na
podłodze wśród pucharów, i teraz nie było już prawie gdzie postawić stopy, a w dodatku złote
monety były rozgrzane do białości, więc w skarbcu zrobiło się gorąco jak w piecu. Oświetlił
sięgające sklepienia półki, zawalone tarczami i wykutymi przez gobliny hełmami, unosząc

różdżkę coraz wyżej, aż nagle tryskający z końca różdżki promień wyłowił na najwyższej
półce coś, co sprawiło, że serce zabiło mu szybciej, a ręka zadrżała.
- Jest tam! Tam, na samej górze!
Ron i Hermiona też skierowali tam światło swoich różdżek i oto na skrzyżowaniu trzech
promieni zalśnił mały złoty puchar, który kiedyś należał do Helgi Hufflepuff, a po wiekach
stał się własnością Chefsiby Smith, której zrabował go Tom Riddle.
- Tylko jak się tam dostać, nie dotykając niczego? - zapytał Ron.
- Accio puchar! - zawołała Hermiona, z wrażenia zapominając, co im mówił Gryfek.
- Nie zadziała! - warknął goblin.
- To co mamy zrobić? - zapytał Harry, patrząc ze złością na goblina. - Jeśli chcesz dostać
miecz, musisz się bardziej postarać... Zaraz! A mogę dotykać wszystkiego mieczem?
Hermiono, daj mi go!
Hermiona wyjęła wyszywaną koralikami torebkę, pogrzebała w niej i wyciągnęła
błyszczący miecz. Harry chwycił wysadzaną rubinami rękojeść i dotknął końcem klingi
stojący w pobliżu srebrny dzban. Dzban nie rozmnożył się.
- Gdyby tylko udało mi się zahaczyć klingą rączkę... ale jak się tam dostać?
Półka, na której stał puchar, była tak wysoko, że nawet Ron nie mógłby jej dosięgnąć.
Żar z zaczarowanych skarbów buchał falami i Harry’emu pot spływał po twarzy i plecach,
gdy wytężał umysł, starając się wymyślić sposób ściągnięcia pucharu z półki. Nagle usłyszał
ryk smoka po drugiej stronie drzwi i przybliżające się podzwanianie Brzękadeł.
Znaleźli się w pułapce. Że skarbca można było wyjść tylko przez drzwi, za którymi na
pewno roiło się już od goblinów. Spojrzał na Rona i Hermionę: na ich twarzach malowało się
przerażenie.
- Hermiono - powiedział, gdy podzwanianie jeszcze bardziej się przybliżyło - muszę się
tam dostać... Musimy go zniszczyć...
Uniosła różdżkę, wycelowała w niego i szepnęła:
- Levicorpus.
Kołysząc się do góry nogami w powietrzu, Harry uderzył w jakąś zbroję, z której
wyskoczyły jej rozpalone do białości kopie, wypełniając ciasną przestrzeń. Rozległy się
okrzyki Hermiony, Rona i dwóch goblinów, poparzonych zbrojami; pchnięci nimi, powpadali
na inne przedmioty, które też zaczęły się mnożyć. Obsypywani rozgrzanymi do czerwoności
skarbami miotali się i wrzeszczeli, podczas gdy Harry, wijąc się w powietrzu jak piskorz,
zdołał zahaczyć końcem klingi o rączkę pucharu.

- Impervius! - wrzasnęła Hermiona, usiłując ochronić siebie, Rona i goblinów przed
żarem.
A potem rozległ się jeszcze bardziej przeraźliwy wrzask i Harry spojrzał w dół. Ron i
Hermiona, pogrążeni po pas w lawinie skarbów, próbowali ratować Bogroda, który zapadał
się coraz głębiej. Gryfka nie było już prawie widać: tylko końce jego długich palców
wystawały jeszcze znad podnoszącego się wciąż kłębowiska zbroi, pucharów, hełmów i
dzbanów.
Harry złapał mocno te palce i pociągnął w górę. Okryty bąblami goblin wyłonił się
powoli, wyjąc z bólu.
- Liberacorpus! - ryknął Harry i obaj runęli na wzdymające się osypisko skarbów. Miecz
wypadł mu z rąk. - Miecz! - wrzasnął, czując, jak rozgrzany metal pali mu skórę. Gryfek
wdrapał mu się na ramiona, chcąc uniknąć zetknięcia z rozżarzonymi przedmiotami. - Gdzie
jest miecz?! Na klindze był puchar!
Zza drzwi dobiegło ich ogłuszające podzwanianie Brzękadeł... było już za późno...
- Tam!
To Gryfek zobaczył miecz i to on rzucił się ku niemu, a Harry nagle zrozumiał, że goblin
nigdy im nie uwierzył. Wiedział, że nie dotrzymają słowa. Trzymając się jedną ręką włosów
Harry’ego, drugą chwycił rękojeść miecza i jednym zamachem uniósł go wysoko nad głowę.
Maleńki złoty puchar, zawieszony rączką na końcu klingi, wyleciał w powietrze. Harry, wciąż
z goblinem na ramionach, rzucił się i złapał go w powietrzu. Poczuł, jak rozgrzane do białości
złoto piecze mu skórę, ale nie puszczał, nie puścił nawet wówczas, gdy z jego pięści
wystrzeliły niezliczone puchary Helgi Hufflepuff, opadając na niego jak ognisty grad, gdy
drzwi skarbca otworzyły się ponownie, a on sam, Ron i Hermiona zjechali przez nie na łeb i
na szyję, niesieni przez lawinę rozgrzanego złota i srebra wysypującą się do zewnętrznej
komory.
Cały poparzony, ale nieświadom bólu, wciąż unoszony przez masę mnożących się
nieustannie skarbów, wcisnął pucharek do kieszeni i sięgnął ręką w górę, by uchwycić miecz,
ale Gryfka już nie było. Ześliznął się z ramion Harry’ego i wbiegł między inne gobliny,
wymachując mieczem i krzycząc: „Złodzieje! Złodzieje! Pomocy! Złodzieje!" Po chwili znikł
wśród wybiegającej z korytarza ciżby. Wszyscy mieli sztylety w rękach i wzięli go za
swojego.
Harry zsunął się z masy rozgrzanego metalu i podźwignął na nogi, wiedząc, że jedyna
droga ucieczki prowadzi przez ten tłum.
- Drętwota! - krzyknął, a Ron i Hermiona zrobili to samo.

Groty czerwonych promieni ugodziły w tłum goblinów. Niektórzy padli, ale inni wciąż
się zbliżali, a Harry zobaczył, jak z korytarza wybiega kilku czarodziejów.
Smok ryknął i zionął na gobliny pióropuszem ognia. Czarodzieje uciekli, zgięci wpół, z
powrotem na korytarz. Harry’emu wpadł nagle do głowy szaleńczy pomysł. Wycelował
różdżką w łańcuchy przykuwające bestię do skały i ryknął:
- Relashio!
Okowy pękły z hukiem.
- Za mną! - wrzasnął i wciąż prując oszałamiaczami w nadbiegające gobliny, puścił się
biegiem w kierunku ślepego smoka.
- Harry! Harry... co ty robisz?! - krzyknęła Hermiona.
- Na niego, wspinajcie się, szybko...
Smok jeszcze nie zdawał sobie sprawy z tego, że został uwolniony. Harry odnalazł stopą
zgięcie jego tylnej łapy i wspiął się na grzbiet. Łuski były twarde jak stał, smok chyba go
nawet nie poczuł. Wyciągnął rękę do Hermiony, pomagając jej wciągnąć się na kościsty
grzbiet, Ron wspiął się sam za nimi. Chwilę później smok poczuł, że jest wolny.
Cofnął się, rycząc straszliwie. Harry wbił w niego kolana, trzymając się ze wszystkich sił
ostrych łusek, gdy skrzydła rozwarły się, zmiatając wrzeszczące gobliny jak kręgle, a
potworne cielsko uniosło się w powietrze. Harry, Ron i Hermiona przywarli płasko do jego
grzbietu, ocierając się plecami o sklepienie, gdy smok rzucił się w stronę korytarza. Gobliny
ciskały w niego sztyletami, które odbijały się od łusek.
- Nie wydostaniemy się, on jest za wielki! - krzyknęła Hermiona.
Smok rozwarł pysk i znowu rzygnął strumieniem ognia, rozwalając ściany i sklepienie
tunelu, po czym zaczął wciskać się do środka, rozgarniając pazurami odłamki kamienia i
gruzu. Harry zacisnął powieki; ogłuszony łoskotem kruszonego kamienia i rykiem smoka,
przywarł do jego grzbietu, spodziewając się, że za chwilę zostanie z niego strząśnięty, gdy
nagle usłyszał krzyk Hermiony:
- Defodio!
Pomagała smokowi powiększyć korytarz, odłupując zaklęciami warstwy skały ze
sklepienia. Smok parł naprzód ku świeższemu powietrzu, uciekając od wrzasków goblinów i
ogłuszającego wibrowania Brzękadeł. Harry i Ron poszli w jej ślady, rozłupując sklepienie
zaklęciami żłobiącymi. Minęli podziemne jezioro, a smok jakby dopiero teraz poczuł na
dobre smak wolności: pełzł coraz szybciej i tłukł na boki kolczastym ogonem, pozostawiając
za sobą gruzowisko odłamków skał i potrzaskane stalaktyty. Za nimi cichło powoli

podzwanianie Brzękadeł, a przed nimi buchały z pyska smoka płomienie, oczyszczając drogę
do wolności.
I w końcu, dzięki połączonym siłom ich zaklęć i uporowi potężnej bestii, przebili się z
mrocznego korytarza do marmurowej sali. Gobliny i czarodzieje rozpierzchli się w popłochu,
a smok wreszcie mógł rozwinąć skrzydła; zwróciwszy rogaty łeb w stronę wyjścia, wyczuł
woń chłodnego powietrza na zewnątrz i przepchnął się przez metalowe drzwi, wyważając je z
zawiasów. A potem wczołgał się na ulicę Pokątną i wzbił w powietrze, z Harrym, Ronem i
Hermiona na grzbiecie.

ROZDZIAŁ

DWUDZIESTY

SIÓDMY

Ostatnia kryjówka
Nie byli w stanie kierować smokiem, który nie widział, dokąd leci, a Harry wiedział, że
jeśli bestia skręci gwałtownie albo przetoczy się na bok w powietrzu, nie utrzymają się na jej
szerokim grzbiecie. Kiedy jednak wznosili się coraz wyżej i wyżej, a pod nimi panorama
Londynu rozwijała się jak wielka szaro-zielona mapa, ogarnęła go fala głębokiej
wdzięczności: udało im się uciec, wyrwali się z sytuacji, która wydawała się bez wyjścia.
Pochylony nisko nad grzbietem zwierzęcia, trzymał się kurczowo metalicznych łusek, a pęd
chłodził mu poparzoną, pokrytą bąblami skórę, łagodząc ból. Skrzydła smoka młóciły
powietrze jak ramiona olbrzymiego wiatraka. Za jego plecami Ron, nie wiadomo, czy ze
strachu, czy z uciechy, klął ile sił w płucach, a Hermiona chyba szlochała.
Po kilku minutach Harry przestał się już bać, że smok zrzuci ich ze swojego grzbietu, bo
nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów, tylko pruł naprzód, najwyraźniej mając tylko
jeden cel: uciec jak najdalej od swojego podziemnego więzienia. Strach budziło jednak
dręczące pytanie, w jaki sposób i gdzie będą mogli ze smoka zsiąść. Nie miał pojęcia, jak
długo smoki mogą lecieć bez lądowania, ani jak ten konkretny, ledwo widzący na oczy smok
odnajdzie jakieś odpowiednie do wylądowania miejsce. Wciąż rozglądał się na wszystkie
strony, wyobrażając sobie, że boli go blizna...
Ile czasu może upłynąć, zanim Voldemort dowie się, że włamali się do skarbca
Lestrange’ów? Kiedy gobliny z Banku Gringotta powiadomią o tym Bellatriks? Jak szybko
odkryją, co ze skarbca znikło? Bo kiedy odkryją, że brakuje złotego pucharu, Voldemort
będzie już wiedział, że szukają horkruksów...
Wyglądało na to, że smok tęskni za jeszcze świeższym i chłodniejszym powietrzem, bo
wzbijał się coraz wyżej, aż w końcu lecieli wśród lodowato zimnych strzępów chmur, a Harry
nie mógł już wypatrzyć w dole kolorowych kropek, którymi były samochody zmierzające do
stolicy lub wyjeżdżające z niej w stronę podmiejskich osiedli. I wciąż lecieli na północ, ponad

zielono-brązową szachownicą pól i lasów, ponad drogami i rzekami wijącymi się przez
krajobraz jak matowe i połyskliwe wstążki.
- Jak myślisz, czego on szuka?! - krzyknął Ron.
- Nie mam pojęcia! - odkrzyknął Harry.
Ręce zdrętwiały mu z zimna, ale nie śmiał zwolnić uścisku. Przez jakiś czas zastanawiał
się, co zrobią, jeśli ujrzą pod sobą wybrzeże i smok poleci dalej, nad otwarte morze.
Przemarzł już strasznie i zesztywniał, dręczył go głód, zaschło mu w gardle z pragnienia.
Kiedy ta bestia jadła po raz ostatni? Przecież w końcu i ona musi poczuć głód... A jeśli zda
sobie wówczas sprawę, że ma na grzbiecie trójkę całkiem jadalnych ludzików?
Słońce było już nisko na ciemniejącym niebie, a smok wciąż leciał i leciał nad
przesuwającymi się pod nimi miastami i osiedlami. Jego ogromny cień prześlizgiwał się po
powierzchni ziemi jak wielki, ciemny obłok. Harry’ego wszystko już bolało od wysiłku, z
jakim utrzymywał się na grzbiecie smoka.
- Czy mi się tylko wydaje - zawołał Ron po długim okresie milczenia - czy naprawdę się
zniżamy?
Harry spojrzał w dół i zobaczył ciemnozielone góry i jeziora lśniące jak miedź w blasku
zachodzącego słońca. W krajobrazie dostrzegał coraz więcej szczegółów. Czyżby smok
wyczuł świeżą wodę albo dostrzegł jej błyski i szykował się do wylądowania, by wreszcie
zaspokoić pragnienie?
Smok zniżał się coraz bardziej, zataczając wielkie spiralne koła nad jednym z mniejszych
jezior.
- Słuchajcie, kiedy będzie zupełnie nisko, skaczemy! - zawołał Harry przez ramię. Prosto w wodę, zanim się zorientuje, że tu jesteśmy!
Zgodzili się, chociaż Hermiona omdlewającym głosem. Kiedy Harry zobaczył szerokie,
żółte podbrzusze smoka, odbijające się na pomarszczonej powierzchni wody, zawołał:
- TERAZ!
Ześliznął się po boku smoka i skoczył stopami w dół w jezioro. Odległość była większa,
niż się spodziewał, i uderzył twardo w wodę, spadając jak kamień w lodowatą, zieloną, pełną
wodorostów otchłań. Wierzgając z całej siły nogami, wynurzył się wreszcie, łapiąc powietrze,
i zobaczył wielkie, rozchodzące się kręgi wody w miejscach, gdzie spadli Ron i Hermiona.
Smok najwyraźniej niczego nie zauważył, bo szybował tuż nad wodą, zgarniając ją
pobrużdżonym pyskiem. Kiedy Ron i Hermiona wynurzyli się z głębin jeziora, plując i
dysząc, odleciał, łopocąc skrzydłami, by po chwili wylądować na odległym brzegu.

Popłynęli w stronę przeciwnego brzegu. Jezioro nie było zbyt głębokie i wkrótce
przedzierali się przez trzciny, brnąc w mule, aż w końcu wyszli, mokrzy, zadyszani i
wyczerpani, na śliską trawę.
Hermiona padła, kaszląc i dygocąc. Choć Harry najchętniej położyłby się i zasnął tam,
gdzie stał, wyciągnął różdżkę i zaczął rzucać wokół nich zwykłe zaklęcia ochronne.
Kiedy skończył, podszedł do nich chwiejnym krokiem. Po raz pierwszy od ucieczki ze
skarbca mógł im się dokładniej przyjrzeć. Oboje mieli czerwone oparzenia na twarzach i
ramionach, a ubrania w strzępach. Krzywiąc się z bólu, smarowali sobie rany dyptamem.
Hermiona podała mu butelkę z lekiem, a potem wyciągnęła z torebki trzy butelki dyniowego
soku, które zabrała z Muszelki, i czyste, suche ubrania. Przebrali się i wypili po kilka dużych
łyków.
- No cóż, dobre jest to, że mamy horkruksa - powiedział Ron, siedząc i obserwując, jak
odrasta mu skóra na rękach. - Gorzej, że...
- ...nie mamy miecza - dokończył za niego Harry przez zaciśnięte zęby, skraplając sobie
dyptamem oparzenie przez dziurę w dżinsach.
- Nie mamy miecza - powtórzył Ron. - Ten parszywy oszust...
Harry wyciągnął horkruksa z kieszeni mokrej kurtki, którą dopiero co zdjął, i położył na
trawie. Puchar błyszczał w słońcu, przyciągał ich wzrok, gdy w milczeniu popijali sok.
- Przynajmniej nie możemy go nosić na szyi - powiedział Ron, ocierając usta wierzchem
dłoni. - Trochę dziwnie by to wyglądało.
Hermiona patrzyła przez jezioro na daleki brzeg, gdzie smok wciąż pił wodę.
- Jak myślicie, co się z nim stanie? - zapytała. - Da sobie radę?
- Jakbym słyszał Hagrida - odrzekł Ron. - Hermiono, to jest smok, potrafi o siebie
zadbać. Lepiej martwmy się o nas.
- Co masz na myśli?
- No... nie wiem, jak ci co powiedzieć, ale... chyba zauważyli, że włamaliśmy się do
Banku Gringotta.
Wszyscy troje wybuchnęli śmiechem, a jak już zaczęli się śmiać, to nie mogli przestać.
Harry’ego rozbolały żebra, w głowie miał zamęt z głodu, ale leżał na trawie pod
czerwieniejącym niebem i ryczał ze śmiechu, aż zaschło mu w gardle.
- No dobrze, ale co teraz zrobimy? - zapytała w końcu Hermiona, po czym czknęła
jeszcze parę razy i spoważniała. - On się dowie, prawda? Sami-Wiecie-Kto dowie się, że
wiemy o horkruksach!

- Może będą się bali mu powiedzieć? - zapytał Ron z nadzieją w głosie. - Może to jakoś
zatuszują...
Niebo, zapach jeziora, głos Rona - wszystko to nagle zanikło, gdy ból ugodził Harry’ego
w głowę jak miecz. Stał w mętnie oświetlonym pokoju, przed stojącymi w półkolu
czarodziejami, a u jego stóp leżała mała, trzęsąca się postać.
- Co powiedziałeś?! - Głos miał piskliwy i zimny, ale wewnątrz wrzał z wściekłości i
strachu. Tylko tego od dawna się bał... ale to przecież niemożliwe... w jaki sposób...
Goblin cały dygotał, nie mogąc spojrzeć w czerwone oczy patrzące na niego z góry.
- Powtórz to - powiedział cicho Voldemort. - Powtórz to, mówię!
- P-panie mój - wyjąkał goblin, a jego czarne oczy rozszerzyły się ze strachu - p-panie...
p-próbowaliśmy ich z-zatrzymać... ci osz-szuści w-włamali się... włamali do... do s-skarbca
Lestrange’ów...
- Oszuści? Jacy oszuści? Myślałem, że Bank Gringotta ma sposoby na wykrycie
oszustów! Kim byli?
- T-to... był... to b-był... ten P-Potter i... i jego t-towa-rzysze...
- I zabrali? - zapytał, podnosząc głos, czując, jak potworny strach chwyta go za gardło. Mów! Co oni zabrali?
- T-taki... m-mały p-puchar... panie m-mój... Okrzyk zaprzeczenia wydarł się z jego
gardła sam, jakby krzyknął nie on, ale ktoś obcy... kipiał wściekłością, ogarnął go szał... to nie
może być prawda, to niemożliwe, przecież nikt o tym nie wiedział, jak to możliwe, by ten
chłopak odkrył jego najskrytszą tajemnicę?
Świsnęła Czarna Różdżka, rozbłysło zielone światło, klęczący u jego stóp goblin padł
martwy, czarodzieje rozpierzchli się przerażeni, Bellatriks i Lucjusz Malfoy pierwsi dopadli
drzwi... i znowu opadła różdżka, a ci, którzy nie zdążyli uciec, runęli jak rażeni gromem na
podłogę... wszyscy... tak, zasłużyli na śmierć, skoro przynieśli mu taką wiadomość... skoro
usłyszeli o złotym pucharze...
Samotny pośród trupów, miotał się po pokoju jak dziki zwierz w klatce, a po głowie
krążyły mu gorączkowe myśli i pojawiały się rozbłyski wspomnień: jego skarby, jego
zabezpieczenia, przęsła jego mostu do nieśmiertelności... dziennik został zniszczony, puchar
skradziony... a jeśli... a jeśli ten chłopiec wie o innych? Może już się dowiedział, może już je
wytropił? Czy stał za tym Dumbledore? Dumbledore, który zawsze go podejrzewał,
Dumbledore, który stracił życie z jego rozkazu, Dumbledore, którego różdżkę ma teraz w
ręku, lecz który pokonał hańbę własnej śmierci poprzez tego chłopca, tego chłopca...

Ale przecież gdyby ten chłopiec zniszczył już którykolwiek z horkruksów, on, Lord
Voldemort, już by o tym wiedział, już by to wyczuł... On, największy czarodziej wszech
czasów, on, najpotężniejszy z nich wszystkich, on, zabójca Dumbledore’a i tych wszystkich
innych bezwartościowych, bezimiennych ludzi... jak mógłby o tym nie wiedzieć, że on, on
sam, najważniejszy i najbardziej wartościowy z żyjących ludzi został zaatakowany,
okaleczony?
To prawda, nie poczuł nic, kiedy zniszczono dziennik, ale przecież wtedy nie miał ciała,
które mogłoby cokolwiek odczuwać, był mniej niż duchem... nie, to niemożliwe, na pewno
reszta horkruksów jest bezpieczna... nienaruszona...
Musi jednak wiedzieć, musi mieć pewność... Krążył po pokoju, a gdy przechodził obok
ciała goblina, odrzucał je kopniakiem na bok, a przez oszalałą wyobraźnię przemykały mu
strzępy obrazów: jezioro, chata, Hogwart...
Odrobina spokoju schłodziła gorączkę, która go ogarnęła: niby w jaki sposób ten chłopiec
mógłby się dowiedzieć, że ukrył pierścień w chacie Gaunta? Nikt nie wiedział, że Lord
Voldemort jest spokrewniony z Gauntami, ukrył to dobrze przed wszystkimi, tych morderstw
nikt nigdy z nim nie wiązał... pierścień musi być nadal bezpieczny...
I jak ten chłopiec, czy ktokolwiek inny, mógłby się dowiedzieć o jaskini i przedrzeć się
przez wszystkie bariery ochronne? Nie, medalion nie mógł zostać wykradziony, to absurd...
A jeśli chodzi o Hogwart... tylko on wie, gdzie horkruks został ukryty, bo tylko on zgłębił
największe tajemnice zamku...
I zawsze jest Nagini, trzeba ją trzymać przy sobie, nie wolno już nigdzie jej wysyłać...
Trzeba ją chronić.
Ale trzeba mieć pewność, trzeba odwiedzić każdą z kryjówek, trzeba wzmocnić ochronę
każdego horkruksa... i musi to zrobić sam, tak jak sam odnalazł i zdobył Czarną Różdżkę...
Którą kryjówkę najpierw odwiedzić, która jest najbardziej zagrożona? Znowu odrodziła
się w nim dawna niepewność. Dumbledore znał jego drugie imię... Dumbledore mógł odkryć
jego pokrewieństwo z Gauntami... tak, ich opuszczona chata jest teraz najmniej bezpieczną z
kryjówek, tam musi się najpierw udać...
Jezioro... nie, to niemożliwe... chociaż istnieje słabe prawdopodobieństwo... słabe, ale
jednak... że Dumbledore mógł poznać jego wczesne występki, odwiedzając sierociniec...
A Hogwart... nie, tam horkruks jest bezpieczny, przecież Potter nie może pojawić się
niezauważony nawet w Hogsmeade, a co dopiero w Hogwarcie. Rozsądek nakazuje jednak,
by ostrzec Snape’a, że ten chłopiec może próbować wśliznąć się do zamku... oczywiście
byłoby głupotą mówić Snape’owi, po co chłopiec mógłby wrócić... To był poważny błąd,

zaufać Bellatriks i Malfoyowi, czyż ich głupota i nieostrożność nie stały się dowodem, że
nikomu nie można zaufać?
Tak, trzeba najpierw odwiedzić chatę Gaunta i trzeba zabrać ze sobą Nagini, już nigdy się
z nią nie rozstanie... i nikomu nie ufać...
Opuścił pokój, przeszedł przez hol i zagłębił się w ciemny ogród, gdzie szemrała
fontanna, wezwał Nagini językiem wężów, a ona wynurzyła się z ciemności jak długi cień...
Harry otworzył oczy, z trudem powracając do rzeczywistości: leżał na brzegu jeziora,
słońce zachodziło za horyzont, a Ron i Hermiona patrzyli na niego z niepokojem. Sądząc z
ich min i z tego, że blizna wciąż pulsowała bólem, jego wyprawa w świadomość Voldemorta
nie pozostała niezauważona. Miał dreszcze. Usiadł, trochę zaskoczony, że wciąż ma
przemoczone ubranie, i zobaczył złoty puchar, leżący niewinnie w trawie nad jeziorem; jego
granatową powierzchnię znaczyły już złote cętki promieni zachodzącego słońca.
- On już wie. - Własny głos wydał mu się jakiś obcy i niski po piskliwych wrzaskach
Voldemorta. - Wie i zamierza sprawdzić pozostałe, a ostatni - poderwał się na równe nogi jest w Hogwarcie. Wiedziałem. Wiedziałem.
- Co?
Ron wytrzeszczył oczy, Hermiona uklękła i patrzyła na niego ze strachem.
- Ale co zobaczyłeś? Skąd wiesz?
- Zobaczyłem, że już się dowiedział o pucharze... ja... ja byłem w jego głowie... on jest...
- przypomniał sobie padające wokół Voldemorta trupy - jest wściekły, ale równocześnie
przerażony, nie może zrozumieć, skąd wiemy o horkruksach, a teraz zamierza sprawdzić, czy
te inne są bezpieczne... najpierw pierścień. Uważa, że ten w Hogwarcie jest
najbezpieczniejszy, bo tam jest Snape, bo bardzo ciężko byłoby się tam dostać... Myślę, że
Hogwart sprawdzi na samym końcu, ale i tak może tam być za kilka godzin...
- Widziałeś, gdzie go ukrył w Hogwarcie? - zapytał Ron, również podnosząc się z trawy.
- Nie, skupił się na tym, by ostrzec Snape’a, nie myślał o miejscu, w którym go ukrył...
- Zaraz, zaraz! - zawołała Hermiona, gdy Ron złapał puchar, a Harry już wyciągał
pelerynę-niewidkę. - Nie możemy tam po prostu sobie wejść, musimy opracować jakiś plan,
musimy...
- Musimy tam być przed nim - powiedział stanowczo Harry. Tak tęsknił za snem, za
schowaniem się w nowym namiocie, a teraz było to już niemożliwe. - Wyobrażacie sobie, co
zrobi, jak zobaczy, że pierścień i medalion znikły? A jeśli przeniesie gdzieś horkruksa z
Hogwartu, bo uzna, że już nie jest bezpieczny?
- Ale jak się tam dostaniemy?

- Aportujemy się w Hogsmeade i spróbujemy coś wymyślić, kiedy już się dowiemy, jakie
środki ochronne zastosowano wokół szkoły. Właź pod pelerynę, Hermiono, tym razem
przeniesiemy się wszyscy razem.
- Przecież się nie zmieścimy...
- Będzie ciemno, nikt nie zauważy naszych stóp.
Łopot olbrzymich skrzydeł poniósł się echem ponad czarną wodą: smok zaspokoił już
pragnienie i wzbił się w powietrze. Patrzyli, jak wznosi się coraz wyżej, teraz już cały czarny
na tle szybko ciemniejącego nieba, aż znikł za pobliską górą. Potem Hermiona podeszła i
stanęła między nimi. Harry obciągnął pelerynę-niewidkę jak najniżej i razem obrócili się w
miejscu, wpadając w napierającą na nich ciemność.
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Brakujące lusterko
Stopy Harry’ego dotknęły drogi. Ujrzał tak wzruszająco znajomą ulicę Główną
Hogsmeade, ciemne witryny sklepów, zarysy czarnych gór za wioską, zakręt drogi wiodącej
do Hogwartu i światło sączące się z okien gospody Pod Trzema Miotłami. Serce zabiło mu
mocniej, gdy sobie przypomniał, jak prawie rok temu wylądował tu, podtrzymując
rozpaczliwie osłabionego Dumbledore’a - wszystko to ujrzał, i to z bolesną dokładnością, w
jednej chwili, tuż po wylądowaniu na drodze... a potem, gdy tylko puścił ramiona Rona i
Hermiony, nagle rozpętało się piekło.
Powietrze wypełnił wrzask podobny do tego, który wydarł się z gardła Voldemorta, gdy
dotarło do niego, że wykradziono puchar, wrzask, który przeszył Harry’ego aż do szpiku
kości, szarpiąc mu każdy nerw. Już wiedział, że to oni spowodowali ten wybuch ohydnego
wrzasku. Zaledwie zdążył spojrzeć na Rona i Hermionę, gdy drzwi gospody Pod Trzema
Miotłami rozwarły się z hukiem i na ulicę wypadło kilkunastu zakapturzonych
śmierciożerców z wyciągniętymi przed siebie różdżkami.
Harry złapał Rona za przegub, gdy ten uniósł różdżkę. Śmierciożerców było zbyt wielu,
by wszystkich oszołomić, a próba zdradziłaby, gdzie stoją. Jedna z zakapturzonych postaci
machnęła różdżką i wrzask urwał się, choć jego echo wciąż przetaczało się po otaczających
wioskę górach.
- Accio peleryna! - ryknął ktoś.
Harry chwycił fałdy peleryny, ale nawet nie próbowała wyrwać mu się z rąk: zaklęcie
przywołujące na nią nie działało.
- Więc nie jesteś w swoim szlafroczku, Potter, tak? - krzyknął śmierciożerca, a potem
zawołał do swoich towarzyszy: - W tyralierę, on tu gdzieś jest!
Sześciu śmierciożerców już biegło w ich stronę. Harry, Ron i Hermiona wycofali się w
najbliższą boczną uliczkę i prześladowcy pobiegli dalej. Nasłuchiwali tupotu stóp

śmierciożerców, biegających w tę i we w tę po głównej ulicy, którą raz po raz przecinały
strumienie światła z ich różdżek.
- Zmywajmy się! - szepnęła Hermiona. - Deportujmy się natychmiast!
- Dobry pomysł - mruknął Ron, ale zanim Harry zdążył coś powiedzieć, usłyszeli głos:
- Wiemy, że tu jesteś, Potter! Stąd nie uciekniesz! Znajdziemy cię!
- Czekali na nas - szepnął Harry. - Rzucili to zaklęcie, żeby wiedzieć, kiedy się pojawimy.
I chyba zrobili coś, żeby nas tu zatrzymać. To pułapka...
- A może wypuścimy dementorów, co? - zawołał inny śmierciożerca. - Szybko ich
wywęszą!
- Czarny Pan chce sam zabić Pottera...
- Przecież dementorzy go nie zabiją! Czarny Pan chce odebrać Potterowi życie, a nie
duszę. Łatwiej go będzie ukatrupić, jak go przedtem dementor ucałuje!
Kilka innych głosów przytaknęło. Harry przeraził się: aby przepędzić dementorów,
musieliby wyczarować patronusy, a to natychmiast zdradziłoby, gdzie są.
- Harry, spróbujmy się deportować! - szepnęła Hermiona.
Zaledwie to powiedziała, poczuł, że uliczkę wypełnia nienaturalne, lodowate zimno.
Znikły wszelkie światła, nawet gwiazdy. Poczuł, że Hermiona chwyta go za ramię i razem
obrócili się w miejscu.
Powietrze wokół nich zgęstniało, ale choć byli pogrążeni w całkowitej ciemności, nie
była to znana im ciemność towarzysząca teleportacji. Nie mogli się stąd deportować:
śmierciożercy dobrze rzucili zaklęcia. Zimno przenikało Harry’ego aż do szpiku kości.
Wycofali się głębiej w uliczkę, wymacując drogę po ścianie jakiegoś domu. A potem zza rogu
wynurzyli się dementorzy, z dziesięciu albo więcej, i zaczęli sunąć ku nim bezgłośnie,
widzialni, bo jeszcze ciemniejsi niż otaczająca ich ciemność w swoich czarnych pelerynach,
wyciągający pokryte liszajami, gnijące ręce. Czy wyczuwali w pobliżu strach? Harry był tego
pewny, bo przyspieszyli, sapiąc chrapliwie, wietrząc już rozpacz unoszącą się w powietrzu,
byli coraz bliżej...
Uniósł różdżkę. Bez względu na to, co miało się później stać, nie mógł poddać się
pocałunkowi dementora. I myśląc o Hermionie i Ronie, wyszeptał:
- Expecto patronum!
Srebrny jeleń wystrzelił z końca jego różdżki i zaatakował. Dementorzy rozpierzchli się,
a gdzieś w pobliżu rozległ się głos:
- To on, tutaj, w bocznej uliczce, widziałem jego patronusa, to był jeleń!

Dementorzy uciekli, gwiazdy znowu rozbłysły na niebie, a tupot stóp śmierciożerców
przybliżał się coraz bardziej, ale zanim ogarnięty paniką Harry zdążył pomyśleć, co robić
dalej, usłyszał obok siebie zgrzyt rygli, po lewej stronie otworzyły się drzwi i szorstki głos
powiedział:
- Tutaj, Potter, szybko!
Usłuchał bez wahania i razem z Ronem i Hermiona wpadli do środka przez uchylone
drzwi.
- Na górę, nie zdejmujcie peleryny i bądźcie cicho! - mruknął wysoki mężczyzna, mijając
ich, po czym wyszedł na ulicę, zatrzaskując za sobą drzwi.
Harry nie miał pojęcia, do jakiego domu wpadli, ale po chwili w chwiejnym świetle
świecy zobaczył wysypaną trocinami podłogę i brudne wnętrze baru Pod Świńskim Łbem.
Wbiegli za kontuar i przez małe drzwiczki wpadli na koślawe drewniane schody. Wspięli się
po nich najszybciej, jak potrafili. Znaleźli się w pokoju z włóczkowym dywanem na podłodze
i małym kominkiem, nad którym wisiał wielki olejny portret jasnowłosej dziewczyny,
patrzącej na nich słodkim, choć trochę nieprzytomnym wzrokiem.
Z ulicy dobiegły krzyki. Nie zdejmując peleryny-niewidki, podkradli się do okna i
spojrzeli w dół. Ich wybawca, w którym teraz Harry rozpoznał barmana ze Świńskiego Łba,
był jedyną osobą z głową nie zakrytą kapturem.
- No to co?! - ryknął prosto w twarz jednej z zakapturzonych postaci. - No to co?
Wysłaliście dementorów, to ja ściągłem swojego patronusa! To moja ulica! Nie będą mi się tu
szwendać, powiedziałem wam, na to nie pozwolę!
- To nie był twój patronus! To był jeleń, patronus Pottera!
- Jeleń! - ryknął barman i wyciągnął różdżkę. - Jeleń! Ty kretynie... expecto patronum!
Coś wielkiego i rogatego wyskoczyło z różdżki, zniżyło łeb, popędziło w stronę ulicy
Głównej i znikło za rogiem.
- Nie to przedtem widziałem... - powiedział śmierciożerca niezbyt pewnym głosem.
- Naruszono godzinę policyjną - odezwał się do barmana inny śmierciożerca. - Ktoś był
na ulicy, a to jest sprzeczne z rozporządzeniem...
- Jak będę chciał wypuścić mojego kota, to zawsze go wypuszczę, do diabła z waszymi
rozporządzeniami!
- To ty uruchomiłeś zaklęcie zawodzące?
- A jeśli nawet, to co? Ześlecie mnie do Azkabanu? Zabijecie mnie, bo wytknąłem nos za
drzwi własnego baru? No to zróbcie to, proszę bardzo! Mam tylko nadzieję, że nie sięgniecie

paluchami do tych waszych Mrocznych Znaków i nie wezwiecie jego, bo chyba mu się nie
spodoba, jak mu pokażecie mnie i mojego starego kota, co?
- O nas się nie martw - warknął jeden ze śmierciożerców. - Martw się o siebie, bo
naruszyłeś godzinę policyjną!
- A gdzie będziecie handlować tymi waszymi wywarami i truciznami, jak zamkną mój
bar? Co będzie z waszym pokątnym handelkiem?
- Grozisz nam?!
- Ja tam trzymam gębę na kłódkę, chyba dlatego tu przychodzicie, nie?
- Nadal uważam, że to był jeleń! - krzyknął pierwszy śmierciożerca.
- Jeleń? - ryknął barman. - To koza, ty matole!
- No dobra, pomyliliśmy się - powiedział drugi śmierciożerca. - Ale jak jeszcze raz
naruszysz godzinę policyjną, nie będziemy już tacy pobłażliwi!
Śmierciożercy ruszyli w stronę ulicy Głównej. Hermiona jęknęła z ulgą, wyplątała się
spod peleryny-niewidki i opadła na zniszczony fotel. Harry zaciągnął zasłony, a potem
ściągnął pelerynę z siebie i Rona. Usłyszeli, jak barman zaryglowuje z powrotem drzwi i
wspina się po schodach.
Uwagę Harry’ego przyciągnęło małe, prostokątne lusterko stojące na gzymsie kominka
tuż pod portretem jasnowłosej dziewczyny.
Barman wszedł do pokoju.
- Pokręciło was? - zapytał szorstko, obrzucając ich spojrzeniem. - Po cholerę tu
przychodzicie?
- Dziękujemy panu - powiedział Harry. - Nie wiem, jak się panu odwdzięczymy, uratował
nam pan życie.
Barman chrząknął. Harry podszedł do niego i zajrzał mu prosto w twarz, usiłując coś
zobaczyć poprzez długie, splątane, szare włosy i bujną brodę. Barman miał na nosie okulary.
Przez brudne szkła widać było bystre, jasnoniebieskie oczy.
- To pana oko widziałem w lusterku.
Zrobiło się cicho. Harry i barman przyglądali się sobie w milczeniu.
- To pan przysłał Zgredka.
Barman kiwnął głową i rozejrzał się, jakby szukał skrzata.
- Myślałem, że będzie z wami. Gdzie go zostawiliście?
- Nie żyje. Zabiła go Bellatriks Lestrange.
Barman zachował kamienną twarz. Po chwili rzekł:
- Przykro mi to słyszeć. Lubiłem tego skrzata. Odwrócił się i pozapalał różdżką lampy.

- Pan jest Aberforth - zwrócił się Harry do jego pleców.
Ani tego nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, tylko pochylił się, by zapalić ogień w
kominku.
- Skąd pan to ma? - zapytał Harry, podchodząc do lusterka Syriusza, takiego samego,
jakie stłukł przed dwoma laty.
- Kupiłem od Dunga, będzie z rok temu - odrzekł Aberforth. - Albus mi powiedział, co to
jest. Próbowałem mieć na was oko.
Ron wydał z siebie stłumiony okrzyk.
- Srebrna łania! To też pan?
- O czym ty mówisz?
- Ktoś przysłał nam takiego patronusa!
- Z takim mózgiem to możesz być śmierciożercą, synu! Czy ja przed chwilą nie
udowodniłem, że mój patronus to koza?
- Och... no tak... - bąknął Ron. - Ale jestem głodny! - dodał, gdy mu głośno zaburczało w
żołądku.
- Coś się znajdzie - mruknął Aberforth i wyszedł z pokoju, a po paru chwilach wrócił z
wielkim bochenkiem chleba, kawałkiem sera i miodem w cynowym dzbanie.
Złożył to wszystko na małym stoliku przed kominkiem. Rzucili się na jedzenie i picie i
przez jakiś czas słychać było tylko trzaskanie ognia, podzwanianie kielichów, odgłosy żucia i
przełykania.
- No dobra - rzekł Aberforth, kiedy już się najedli do syta, a Harry i Ron wyciągnęli się
leniwie w fotelach. - Trzeba wymyślić, jak was stąd wyciągnąć. Nocą nie da rady, słyszeliście,
co się dzieje, jak ktoś wyściubi nos za drzwi. Zaklęcie zawodzące od razu zadziała i rzucą się
na was jak nieśmiałki na jajka bahanek. Nie sądzę, by udało mi się jeszcze raz ich przekonać,
że jeleń to koza. Zaczekamy do świtu, do końca godziny policyjnej, a potem narzucicie tę
swoją niewidkę i wyjdziecie pieszo. I od razu jak najdalej od Hogsmeade, w góry, gdzie
będziecie się mogli deportować. Może spotkacie tam Hagrida. Od czasu, gdy chcieli go
aresztować, ukrywa się z Graupem w jakiejś jaskini.
- Nic z tego - powiedział Harry. - Musimy dostać się do Hogwartu.
- Nie bądź głupi!
- Musimy.
- Wiesz, co musicie? - zapytał Aberforth, wychylając się do przodu. - Musicie stąd
uciekać, i to jak najdalej.

- Nie rozumie pan. Nie mamy wiele czasu. Musimy dostać się do zamku. Dumbledore...
to znaczy pański brat... chciał, żebyśmy...
Odblask ognia w kominku sprawiał, że brudne soczewki okularów Aberfortha stawały się
chwilami nieprzejrzyste, białe, i Harry ni stąd, ni zowąd przypomniał sobie ślepe oczy
Aragoga, wielkiego pająka.
- Mój brat Albus chciał wielu rzeczy, a ludzie zwykle cierpieli, gdy realizował swoje
wielkie plany. Trzymaj się z dala od tej szkoły, Potter, a jeśli możesz, wynieś się za granicę.
Zapomnij o moim bracie i jego mądrych pomysłach. Odszedł tam, gdzie nic mu już nie grozi,
a ty nie jesteś mu nic winien.
- Pan nie rozumie - powtórzył Harry.
- Nie rozumiem? Myślisz, że nie rozumiem własnego brata? Myślisz, że znasz go lepiej
ode mnie?
- Nie to miałem na myśli - odparł Harry, którego mózg pracował teraz wolniej z powodu
wyczerpania, nadmiaru jedzenia i miodu. - Chodzi o to, że... że pozostawił mi pewne
zadanie...
- Tak? Mam nadzieję, że miłe? Przyjemne, tak? I pewnie całkiem łatwe? Takie, któremu
łatwo może sprostać młody czarodziej, który jeszcze nie ukończył szkoły, co?
Ron roześmiał się ponuro, Hermiona słuchała z napięciem.
- Ja... to... to wcale nie jest łatwe - powiedział Harry. - Ale muszę...
- Muszę? Niby dlaczego musisz? Przecież on jest martwy - powiedział szorstko
Aberforth. - Zostaw to, chłopcze, póki sam jesteś żywy! Ratuj życie!
- Nie mogę.
- Dlaczego nie możesz?
- Ja... - Harry poczuł się przyciśnięty do muru; nie mógł mu tego wyjaśnić, więc sam
zaatakował. - Przecież pan też walczy, jest pan członkiem Zakonu Feniksa...
- Byłem. Zakonu Feniksa już nie ma. Sam-Wiesz-Kto zwyciężył, już po wszystkim, a
każdy, kto udaje, że jest inaczej, oszukuje sam siebie. Ty już nigdy nie będziesz tu bezpieczny,
Potter, on za bardzo pragnie dostać cię w swoje szpony. Wyjedź za granicę, ukryj się gdzieś,
ratuj życie. I zabierz ich ze sobą. - Pokazał palcem Rona i Hermionę. - Im też grozi śmierć, bo
każdy już wie, że z tobą współpracują.
- Nie mogę - powtórzył Harry. - Mam zadanie...
- Przekaż je komu innemu!
- Nie mogę. Tylko ja mogę tego dokonać, Dumbledore mi to wszystko wyjaśnił...
- Wszystko ci wyjaśnił, tak? Wszystko ci powiedział, był z tobą szczery do końca, tak?

Harry pragnął z całego serca odpowiedzieć „tak", ale to krótkie słowo jakoś nie mogło
przecisnąć mu się przez gardło. Aberforth zdawał się znać jego myśli.
- Ja dobrze znałem mojego brata, Potter. Nauczył się skrytości jeszcze na kolanach naszej
matki. Sekrety, tajemnice, kłamstwa... na tym obaj się wychowaliśmy, a Albus... Albus miał to
we krwi.
Spojrzenie starca powędrowało w stronę portretu dziewczyny nad kominkiem. Był to, jak
zorientował się Harry, jedyny obraz w całym pokoju. Nie było w nim fotografii Dumbledore’a
ani nikogo innego.
- Panie Dumbledore - odezwała się nieśmiało Hermiona - czy to jest pańska siostra?
Ariana?
- Tak. Czytałaś książkę Rity Skeeter, panienko, co?
Nawet w różowym blasku ognia widać było, że Hermiona zaczerwieniła się po uszy.
- Powiedział nam o niej Elfias Doge - rzekł Harry, chcąc oszczędzić Hermionę.
- Stary dureń - mruknął Aberforth, łyknąwszy miodu. - Uważał mojego brata za bóstwo.
No cóż, wielu ludzi tak o nim myślało, zapewne nie wyłączając was trojga.
Harry milczał. Nie chciał ujawniać swoich wszystkich wątpliwości i niepewności, które
dręczyły go od miesięcy. Dokonał wyboru, gdy kopał grób Zgredkowi, postanowił pójść dalej
krętą, niebezpieczną ścieżką wskazaną mu przez Albusa Dumbledore’a, pogodzić się z tym,
że jego mistrz nie powiedział mu tego wszystkiego, co tak bardzo pragnął wiedzieć - po
prostu mu zaufać. Nie chciał, by znowu opadły go wątpliwości, nie chciał usłyszeć niczego,
co mogłoby go sprowadzić z drogi do wyznaczonego przez Dumbledore’a celu. Napotkał
spojrzenie Aberfortha, tak podobne do spojrzenia jego brata: jasnoniebieskie oczy zdawały się
przenikać go jak promieniami Roentgena. Poczuł, że starzec wie, o czym on teraz myśli, i
pogardza nim.
- Profesor Dumbledore bardzo troszczył się o Harry’ego - odezwała się cicho Hermiona.
- Tak? Ciekawe, ilu ludzi, których mój brat otaczał troską, spotkał o wiele gorszy los, niż
gdyby zostawił ich w spokoju.
- Co pan ma na myśli? - zapytała Hermiona.
- Nieważne.
- Ale to bardzo poważny zarzut! Mówi pan... o swojej siostrze?
Aberforth obrzucił ją gniewnym spojrzeniem; poruszał ustami, jakby przeżuwał słowa,
których nie chciał wypowiedzieć. A potem wybuchnął:
- Kiedy moja siostra miała sześć lat, napadło ją trzech mugolskich chłopaków. Widzieli,
jak robi czary, podpatrzyli ją przez żywopłot w ogrodzie na tyłach domu. Była jeszcze

dzieckiem, nie potrafiła nad tym zapanować, nie potrafiłaby tego żadna czarownica w jej
wieku. Pewnie się trochę przestraszyli, jak to zobaczyli. Przedarli się przez żywopłot, a kiedy
nie potrafiła im pokazać, jak się robi takie sztuczki, trochę ich poniosło. Chcieli zmusić tę
małą dziwaczkę, by więcej tego nie robiła.
Hermiona wytrzeszczyła oczy, Ron wyglądał, jakby go zemdliło. Aberforth wstał, wysoki
jak Albus, przerażający w swym gniewie i bólu, który nim targał.
- To ją zniszczyło. Już nigdy nie była normalna. Nie chciała uprawiać czarów, ale nie
mogła też pozbyć się swoich czarodziejskich zdolności. Zapadły w nią gdzieś głęboko,
doprowadziły do obłędu i wybuchały, kiedy nie potrafiła nad nimi zapanować. Czasami
zachowywała się bardzo dziwnie, była wtedy niebezpieczna. Ale zwykle była taka słodka,
nieszkodliwa i wystraszona. Mój ojciec odnalazł łajdaków, którzy jej to zrobili, i ukarał ich.
Zamknęli go za to w Azkabanie. Nigdy nie powiedział, dlaczego to zrobił, bo gdyby
ministerstwo dowiedziało się, co się z nią stało, zamknęliby ją na zawsze w Świętym Mungu.
Uznaliby, że stanowi poważne zagrożenie Zasad Tajności, bo rzeczywiście była
niezrównoważona, a jej magiczne zdolności objawiały się co jakiś czas w sposób zupełnie
przez nią nie kontrolowany. Musieliśmy ją ukrywać. Przeprowadziliśmy się w inne miejsce,
rozpuściliśmy pogłoskę, że jest chora, a opiekowała się nią moja matka, starając się, by była
spokojna i szczęśliwa. Mnie lubiła najbardziej...
Umilkł. Wydawało im się, że z jego pomarszczonej, zarośniętej twarzy wyjrzał na chwilę
łobuzowaty podrostek.
- Mnie, nie Albusa - ciągnął. - On, kiedy był w domu, wciąż przesiadywał w swojej
sypialni, czytając książki i licząc swoje nagrody, korespondując z „najwybitniejszymi
czarodziejami tamtych czasów". Nie chciał sobie nią zaprzątać głowy. Mnie słuchała,
potrafiłem namówić ją do jedzenia, kiedy nie udawało się to mojej matce, potrafiłem ją
uspokoić, kiedy dostawała jednego ze swoich napadów szału, a kiedy była spokojna,
pomagała mi karmić kozy... A potem, kiedy miała czternaście lat... mnie wtedy w domu nie
było, bo gdybym był, na pewno bym ją uspokoił... więc wpadła w szał, a moja matka nie była
już taka młoda... no i... doszło do wypadku. Ariana nie potrafiła nad sobą zapanować. Matka
zginęła.
Harry odczuwał jakąś okropną mieszaninę współczucia i obrzydzenia. Nie chciał już tego
więcej słuchać, ale Aberforth wciąż mówił i Harry zaczął się zastanawiać, ile czasu mogło
upłynąć od chwili, gdy komuś o tym opowiadał. A może jeszcze nigdy nikomu o tym nie
powiedział?

- To przekreśliło plany podróży po świecie Albusa z tym małym Doge’em. Wrócili na
pogrzeb mojej matki, później Doge wyruszył dalej w samotną podróż, a Albus został w domu
jako głowa rodziny. Ha!
Splunął w ogień.
- Powiedziałem mu, że będę się opiekował Arianą, że nie muszę chodzić do szkoły, że
zostanę i zajmę się nią. Nie pozwolił mi na to, powiedział, że muszę dokończyć edukację i że
on przejmie obowiązki mojej matki. Taka mała degradacja pana Wspaniałego, bo przecież nie
dawano nagród za doglądanie na pół szalonej siostry i pilnowanie, żeby nie wysadziła domu
w powietrze. Ale udawało mu się to przez kilka tygodni, nie powiem... aż pojawił się on.
Teraz twarz Aberfortha zrobiła się naprawdę groźna.
- Grindelwald. Nareszcie mój brat mógł porozmawiać z równym sobie, z kimś, kto
dorównywał mu inteligencją i talentem. No i przestał się już tak zajmować moją siostrą, bo
wciąż przesiadywali razem i wymyślali te swoje nowe porządki w świecie czarodziejów,
poszukiwali tych Insygniów i co tam im jeszcze wpadło do głowy, gdy razem studiowali
uczone księgi. Wielkie plany dla dobra całego świata, co tam jakaś pomylona dziewucha,
kiedy Albus poświęca się dla większego dobra? Po paru tygodniach nie mogłem już tego
dłużej wytrzymać. Zbliżał się czas mojego powrotu do Hogwartu, więc powiedziałem mu,
twarzą w twarz, jak wam teraz to mówię - tu Aberforth spojrzał na Harry’ego z góry i nie
trzeba było mieć wielkiej wyobraźni, by ujrzeć go jako nastolatka, szorstkiego i
rozgniewanego, stojącego przed starszym bratem - powiedziałem mu, żeby dał sobie spokój z
tymi bzdurami, że przecież nie może jej ruszać z domu w takim stanie, nie może jej zabrać ze
sobą, dokądkolwiek zamierza się udać, układając te wszystkie mądre przemówienia, które
miały mu zyskać zwolenników. Nie spodobało mu się to, co powiedziałem.
Aberforth zamilkł na chwilę, a szkła jego okularów znowu zaszły bielą, gdy odbił się w
nich blask ognia w kominku.
- Grindelwaldowi wcale to się nie spodobało. Wściekł się. Powiedział mi, że jestem
głupim szczeniakiem, próbującym stanąć na drodze, którą zmierza on i mój wspaniały brat...
Czy ja nie rozumiem, mówił, że moja biedna siostra już nie będzie musiała się ukrywać, kiedy
oni zmienią świat, wyprowadzą czarodziejów z ukrycia i pokażą mugolom, gdzie jest ich
miejsce? No i doszło do kłótni... wyciągnąłem różdżkę, a on wyciągnął swoją... i najlepszy
przyjaciel mojego brata rzucił na mnie zaklęcie Cruciatus... Albus próbował go
powstrzymać... i w końcu wszyscy trzej ze sobą walczyliśmy, a te błyski i huki doprowadziły
ją do szału, nie mogła tego wytrzymać...
Teraz Aberforth pobladł tak, jakby otrzymał śmiertelną ranę.

- ...i chyba chciała pomóc, ale nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi... i naprawdę nie
wiem, który z nas to zrobił... mógł to być każdy... i padła martwa.
Głos mu się załamał, opadł na najbliższy fotel. Hermiona miała twarz mokrą od łez, a
Ron był prawie tak blady jak Aberforth. Harry odczuwał już tylko wstręt, żałował, że to
usłyszał, teraz pragnął tylko wyrzucić to ze swojej świadomości.
- Tak mi... tak mi przykro - szepnęła Hermiona.
- Odeszła - wychrypiał Aberforth. - Odeszła na zawsze.
Wytarł nos rękawem i odchrząknął.
- Oczywiście Grindelwald dał drapaka. Miał już coś na sumieniu w swoim kraju, nie
chciał, by oskarżono go jeszcze o śmierć Ariany. A Albus wreszcie był wolny... uwolnił się od
ciężaru, jakim była dla niego siostra, był wolny i mógł zostać największym czarodziejem...
- Nigdy nie był wolny - przerwał mu Harry.
- Słucham?!
- Nigdy. Tej nocy, kiedy zginął, wypił eliksir, po którym stracił zmysły. Krzyczał do
kogoś, kogo tam nie było: „Nie rań ich... błagam... zrań mnie, ale nie ich..."
Ron i Hermiona wytrzeszczyli na niego oczy. Nigdy im nie opowiedział ze szczegółami o
tym, co stało się na wyspie pośrodku podziemnego jeziora; wydarzenia, które nastąpiły po
tym, jak on i Dumbledore powrócili do Hogwartu, przyćmiły to całkowicie.
- Myślał, że znowu jest tam, w waszym domu, z panem i Grindelwaldem. Wiem to na
pewno – powiedział Harry, przypominając sobie jęki i błagania Dumbledore’a. - Myślał, że
patrzy, jak Grindelwald krzywdzi pana i Arianę... to była dla niego prawdziwa męka... gdyby
pan go wtedy widział, nie powiedziałby pan, że stał się wolny.
Aberforth przypatrywał się w skupieniu swoim sękatym, poznaczonym grubymi żyłami
dłoniom. Wreszcie, po długim milczeniu, rzekł:
- A skąd masz pewność, że mojego brata nie interesowało bardziej większe dobro niż ty?
Skąd możesz mieć pewność, że nie byłeś kimś zbędnym, tak jak moja siostrzyczka?
Harry’emu zdawało się, że ostry odłamek lodu przebił mu serce.
- Nie wierzę w to - powiedziała Hermiona. - Dumbledore kochał Harry’ego.
- Więc dlaczego mu nie powiedział, żeby gdzieś się ukrył? - odparł Aberforth. - Dlaczego
mu nie powiedział: zadbaj o siebie, a oto, jak możesz przeżyć?
- Bo czasami - odezwał się Harry, zanim Hermiona zdążyła odpowiedzieć na te pytania trzeba przestać myśleć tylko o własnym bezpieczeństwie! Czasami trzeba pomyśleć o
większym dobru! To jest wojna!
- Chłopie, masz siedemnaście lat!

- Jestem już dorosły i zamierzam walczyć nadal, nawet jeśli pan już się poddał!
- Kto powiedział, że się poddałem?
- „Zakonu Feniksa już nie ma" - powtórzył jego słowa Harry. - „Sam-Wiesz-Kto
zwyciężył, już po wszystkim, a każdy, kto udaje, że jest inaczej, oszukuje sam siebie".
- Nie powiedziałem, że mi się to podoba, ale to prawda!
- Nie, to nieprawda - powiedział Harry. - Pana brat wiedział, jak raz na zawsze skończyć
z Sam-Wiesz-Kim, i przekazał tę wiedzę mnie. I zamierzam tego dokonać... albo umrzeć.
Niech pan nie myśli, że nie wiem, jak to się może skończyć. Wiem o tym od lat.
Czekał, by Aberforth zadrwił z niego, albo się sprzeciwił, ale ten milczał nachmurzony.
- Musimy dostać się do Hogwartu - powtórzył Harry. - Jeśli pan nie może nam pomóc,
poczekamy do świtu, pożegnamy się w zgodzie i spróbujemy sami znaleźć jakiś sposób. A
jeśli może nam pan pomóc... no cóż, najwyższy czas, by pan o tym wspomniał.
Aberforth tkwił nieruchomo w fotelu, patrząc na Harry’ego oczami, które były tak
niezwykle podobne do oczu jego brata. W końcu odchrząknął, wstał, obszedł stolik i stanął
przed portretem Ariany.
- Wiesz, co zrobić - powiedział.
Uśmiechnęła się, odwróciła i odeszła, nie tak, jak zwykle robią to postacie z portretów,
znikając za ramą, ale zagłębiając się w długim tunelu, namalowanym poza nią. Patrzyli, jak
się oddala, aż pochłonęła ją ciemność.
- Ee... co... - zaczął Ron.
- Jest tylko jeden sposób dostania się do zamku - powiedział Aberforth. - Musicie
wiedzieć, że wszystkie tajemne przejścia są przez nich strzeżone po obu stronach, dementorzy
krążą wzdłuż murów, a regularne patrole wewnątrz zamku. Tyle wiem z moich źródeł
informacji. Jeszcze nigdy szkoła nie była tak pilnie strzeżona. Jak zamierzacie cokolwiek
zrobić, gdy już dostaniecie się do środka, biorąc pod uwagę Snape’a jako dyrektora i
Carrowów jako jego zastępców... to już wasza sprawa, prawda? Powiedziałeś, że jesteście
gotowi umrzeć.
- Ale co...? - zaczęła Hermiona, marszcząc czoło i patrząc na portret Ariany.
Na końcu tunelu pojawiła się maleńka kropka. Ariana wracała do nich, rosnąc z każdą
chwilą. Ale teraz ktoś jej towarzyszył, ktoś wyższy od niej szedł z nią, lekko utykając. Miał
bardzo długie włosy, kilka rozcięć na twarzy i poszarpaną szatę. Obie postacie robiły się coraz
większe, aż w końcu tylko ich głowy wypełniły ramy. Potem cały obraz wychylił się do
przodu jak małe drzwiczki i ukazało się wejście do tunelu. A z niego wyszedł długowłosy, z

pociętą twarzą, w podartej szacie prawdziwy, żywy Neville Longbottom, który zeskoczył z
gzymsu kominka i krzyknął:
- Wiedziałem, że przyjdziesz! Wiedziałem to, Harry!
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Zaginiony diadem
Neville... niech mnie... jak ty...? Ale Neville dostrzegł Rona i Hermionę i podbiegł, by z
nimi też się wyściskać, wydając okrzyki radości. Im dłużej Harry mu się przyglądał, w tym
gorszym stanie go znajdował: wokół zapuchniętego oka widniał żółto-fioletowy siniec, na
twarzy miał szramy, a ogólny wygląd sugerował, że musiał ostatnio żyć w bardzo trudnych
warunkach. Promieniował jednak szczęściem, gdy wypuścił Hermionę z objęć i powtórzył:
- Wiedziałem, że się pojawisz! Wciąż powtarzałem Seamusowi, że to tylko kwestia
czasu!
- Neville, co ci się stało?
- Co? A, to... - Machnął ręką i pokręcił głową z lekceważeniem. - Nic takiego. Seamus
jest w gorszym stanie. Zobaczycie. To co, idziemy? Och... - zwrócił się do Aberfortha - Ab, tu
zaraz może się pojawić więcej ludzi.
- Więcej ludzi? - powtórzył Aberforth złowieszczym tonem. - Co to znaczy „więcej",
Longbottom? Jest godzina policyjna, a cała wioska jest pod działaniem zaklęcia
zawodzącego!
- Wiem, dlatego aportują się prosto do baru. Po prostu wyślij ich przejściem, jak się tu
zjawią, dobra? Dzięki.
Neville wyciągnął rękę do Hermiony i pomógł jej wspiąć się na gzyms kominka, a potem
wprowadził ją do tunelu. Za nią wszedł Ron, potem sam Neville. Harry zwrócił się do
Aberfortha:
- Nie wiem, jak panu dziękować. Dwukrotnie uratował nam pan życie.
- Więc teraz o nie dbajcie - burknął Aberforth. - Może nie będę mógł uratować go po raz
trzeci.
Harry wspiął się na gzyms kominka i przełazi przez dziurę za portretem Ariany. Po
drugiej stronie było kilka gładkich kamiennych stopni; wyglądało na to, że przejścia używano

od wielu lat. Na ścianach wisiały mosiężne lampy, a ziemista podłoga była wydeptana i
gładka. Ruszyli mrocznym tunelem, a ich cienie chwiały się i raz po raz pomykały do przodu.
- Od jak dawna jest to przejście? - zapytał Ron. - Nie ma go na Mapie Huncwotów,
prawda, Harry? Myślałem, że jest tylko siedem tajnych wyjść ze szkoły...
- Przed rozpoczęciem roku szkolnego wszystkie pozamykali - odrzekł Neville. - Nie
można z nich korzystać, bo wejścia są obłożone zaklęciami, a wyjść strzegą śmierciożercy i
dementorzy. - Odwrócił się i zaczął iść tyłem, cały rozpromieniony, chłonąc ich wzrokiem. Ale co tam, nieważne... Mówcie, czy to prawda? Naprawdę włamaliście się do Banku
Gringotta? Uciekliście na grzbiecie smoka? Wszyscy tylko o tym gadają, Terry Boot został
pobity przez Carrowa, bo opowiadał o tym głośno podczas kolacji!
- Tak, to prawda - powiedział Harry.
Neville roześmiał się radośnie.
- Co zrobiliście ze smokiem?
- Wypuściliśmy go na wolność - odrzekł Ron. - Hermiona chciała go sobie zatrzymać,
ale...
- Ron, nie przesadzaj...
- Ale powiedzcie, co robiliście? Mówią, że się ukrywasz, Harry, ale ja w to nigdy nie
uwierzyłem. Myślę, że coś zamierzasz...
- I masz rację - odrzekł Harry. - Ale opowiedz nam o Hogwarcie, Neville, nic nie wiemy,
co się dzieje w szkole.
- No, jest... To już nie jest prawdziwy Hogwart. - Neville spoważniał. - Wiecie o
Carrowach?
- O tym rodzeństwie śmierciożerców, którzy teraz tam uczą?
- Nie tylko uczą. Pilnują porządku w szkole. I bardzo lubią karać.
- Jak Umbridge?
- Umbridge to w porównaniu z nimi łagodny baranek. Jak ktoś coś przeskrobie, to inni
nauczyciele mają obowiązek odesłać go do Carrowów. Jeśli tylko mogą, to tego nie robią.
Wszyscy ich nienawidzą tak samo jak my, uczniowie. Ten Amycus uczy obrony przed czarną
magią, tyle że to już nie jest żadna obrona, tylko sama czarna magia. Każe nam ćwiczyć
zaklęcie Cruciatus na tych, którzy dostali szlaban...
- Co?!
Połączone głosy Harry’ego, Hermiony i Rona potoczyły się echem wzdłuż tunelu.
- A tak. Właśnie w ten sposób to zarobiłem. - Pokazał głęboką szramę na policzku. Odmówiłem rzucenia Cruciatusa. Ale niektórzy to robią. Crabbe i Goyle to uwielbiają. Po raz

pierwszy są w czymś najlepsi. Alecto, siostra Amycusa, naucza mugoloznawstwa, to teraz
przedmiot obowiązkowy dla wszystkich. Musimy wysłuchiwać, że mugole to właściwie
rodzaj zwierząt, że są głupi i brudni, że to oni zmusili czarodziejów do ukrycia się, bo tak ich
gnębili, że teraz przywróci się dawny ład. To zarobiłem - wskazał na inną szramę na policzku
- bo zapytałem, ile mugolskiej krwi płynie w niej i w jej bracie.
- Kurczę, Neville - odezwał się Ron - w takich warunkach trzeba trzymać dziób na
kłódkę.
- Ty jej nie słyszałeś. Też byś nie wytrzymał. Poza tym to pomaga, jak ludzie się stawiają,
to daje wszystkim nadzieję. Zrozumiałem to, kiedy ty to robiłeś, Harry.
- Ale oni robią z was osełki do ostrzenia noża - powiedział Ron, krzywiąc się lekko, bo
właśnie przechodzili obok kolejnej lampy i jej światło pogłębiło okrutne szramy na twarzy
Neville’a.
Neville wzruszył ramionami.
- A, co tam! Nie chcą przelewać zbyt wiele czystej krwi, więc torturują nas trochę tylko
wtedy, gdy pyskujemy, ale wiemy, że nas nie zabiją.
Harry nie bardzo wiedział, co jest gorsze, to, o czym opowiada Neville, czy rzeczowy
ton, jakim to mówił.
- Naprawdę w niebezpieczeństwie są ci, których przyjaciele albo krewni sprawiają nowej
władzy kłopoty na zewnątrz. Stają się zakładnikami. Stary Ksenio Lovegood trochę za wiele
sobie pozwalał w „Żonglerze", więc wywlekli Lunę z pociągu, kiedy wracała do domu na
Boże Narodzenie.
- Neville, nic jej nie jest, widzieliśmy się z nią...
- Wiem, udało jej się przesiać mi wiadomość.
Wyciągnął z kieszeni złotą monetę i Harry rozpoznał jeden z fałszywych galeonów,
których używali w Gwardii Dumbledore’a do przesyłania sobie wiadomości.
- Wspaniała rzecz - powiedział Neville, uśmiechając się do Hermiony. - Carrowowie
dostawali szału, bo nie wiedzieli, w jaki sposób się komunikujemy. No i wymykaliśmy się w
nocy, i wypisywaliśmy na murach graffiti, na przykład: Gwardia Dumbledore’a nadal
przyjmuje ochotników, albo takie różne. Snape był wściekły.
- Powiedziałeś: „wypisywaliśmy"? - zapytał Harry, którego uderzył czas przeszły.
- Było coraz trudniej. Na Boże Narodzenie straciliśmy Lunę, Ginny nie wróciła po
Wielkanocy, a my troje byliśmy jakby przywódcami buntu. Carrowowie chyba się domyślili,
że ja za tym stoję, więc zaczęli mnie ostro przyciskać, a potem przyłapali Michaela Cornera,

jak próbował uwolnić jednego pierwszoroczniaka, którego zakuli w łańcuchy, no i okropnie
go torturowali. Ludzie się wystraszyli.
- I wcale się nie dziwię - mruknął Ron, kiedy tunel zaczął się piąć pod górę.
- Sami rozumiecie, nie mogę od ludzi wymagać, żeby się godzili na to, co spotkało
Michaela, więc zrezygnowaliśmy z takich numerów. Ale po cichu wciąż walczyliśmy, aż parę
tygodni temu uznali, że jest tylko jeden sposób, żeby mnie powstrzymać. No i dorwali moją
babcię.
- CO?! - zawołali chórem wszyscy troje.
- Tak - powiedział Neville, trochę zadyszany, bo tunel podnosił się teraz stromo w górę. Teraz zrozumiecie ich sposób myślenia. Jak zobaczyli, że tak dobrze działa porywanie dzieci,
żeby zmusić członków ich rodzin do posłuszeństwa, to wkrótce wpadli na pomysł, że można
to robić w odwrotną stronę. Rzecz w tym - odwrócił się do nich i Harry ze zdumieniem
zobaczył, że się uśmiecha - że nie docenili babci. Pomyśleli sobie: a, stara czarownica
mieszka sama, nie trzeba wysyłać całego szwadronu śmierciożerców. W każdym razie parsknął śmiechem - Dawlish wciąż jest w Świętym Mungu, a babcia się ukrywa. Przysłała
mi list. - Poklepał się po kieszeni na piersiach.
- Napisała, że jest ze mnie dumna, że jestem godnym synem swoich rodziców i żebym
robił tak dalej.
- Super - powiedział Ron.
- No... - Neville uśmiechnął się. - Tylko kiedy zobaczyli, że nie mogą mnie do niczego
zmusić, to stwierdzili, że Hogwart da sobie radę beze mnie. Nie wiem, czy planowali mnie
zabić, czy zesłać do Azkabanu, w każdym razie uznałem, że trzeba pryskać.
- Chwileczkę... - powiedział Ron - ale czy my nie idziemy prosto do Hogwartu?
- Oczywiście. Sami zobaczycie. Już jesteśmy. Minęli ostry zakręt i zobaczyli przed sobą
koniec tunelu.
Kilka stopni prowadziło do drzwi bardzo podobnych do tych za portretem Ariany. Neville
pchnął je i przeszedł przez nie pierwszy. Harry ruszył za nim i usłyszał, jak mówi:
- Zobaczcie, kto tu jest! A nie mówiłem wam? Kiedy Harry wynurzył się z ciemnego
otworu, powitały go wrzaski i okrzyki:
- HARRY!
- To Potter, to jest POTTER!
- Ron!
- Hermiona!

W pierwszej chwili zobaczył tylko jakieś kolorowe plamy i mnóstwo twarzy, ale zanim
zdążył się rozejrzeć, on, Hermiona i Ron zostali otoczeni ciasnym kręgiem ludzi, którzy
obejmowali ich, klepali po plecach, targali im włosy, ściskali dłonie, a musiało tam być ze
dwadzieścia osób. Powitano ich tak, jakby właśnie zwyciężyli w finale Pucharu Quidditcha.
- No dobra, wystarczy, uspokójcie się! - zawołał Neville, a kiedy tłum się cofnął, Harry
mógł wreszcie zobaczyć, gdzie się znalazł.
Nie przypominał sobie, by kiedykolwiek był w tym pomieszczeniu. Było wielkie,
przywodziło na myśl wnętrze olbrzymiego domku na drzewie albo jakąś gigantyczną kabinę
okrętową. Z sufitu i z galerii, która biegła wokół wyłożonych ciemną boazerią ścian, zwisały
różnokolorowe hamaki. Okien nie było, a ściany obwieszono gobelinami w żywych barwach.
Harry zobaczył złotego lwa Gryffindoru wyhaftowanego na szkarłatnym tle, czarnego
borsuka Hufflepuffu na żółtym tle i brązowego orła Ravenclawu na tle niebieskim. Brakowało
srebrno-zielonego godła Slytherinu. Były tam również napęczniałe od książek biblioteczki,
kilka mioteł opartych o ścianę, a w rogu wielkie radio w drewnianej obudowie.
- Gdzie my jesteśmy?
- Jak to gdzie? Oczywiście w Pokoju Życzeń! - odpowiedział Neville. - Trochę się
powiększył, co? Carrowowie mnie gonili, wiedziałem, że to moja jedyna szansa, żeby się
przed nimi ukryć, udało mi się otworzyć drzwi i oto, co zobaczyłem! No, jak tu się po raz
pierwszy znalazłem, był o wiele mniejszy, wisiał tylko jeden hamak i tylko herb Gryffindoru,
ale później zaczęło przybywać coraz więcej członków GD, więc coraz bardziej się
powiększał.
- A Carrowowie nie mogą tu wejść? - zapytał Harry, rozglądając się w poszukiwaniu
drzwi.
- Nie - odrzekł Seamus Finnigan, którego Harry dopiero teraz poznał po głosie, bo miał
tak posiniaczoną i opuchniętą twarz. - To idealna kryjówka; dopóki w środku jest
przynajmniej jedno z nas, nie mogą nas nakryć, drzwi się nie otworzą. To wszystko zasługa
Neville’a. On naprawdę rozumie ten pokój! Tu jest super, można sobie zażyczyć
wszystkiego... na przykład: „Nie chcę, żeby mogli tu wejść zwolennicy Carrowów"... i nie ma
sprawy, załatwione! Trzeba tylko wypowiedzieć życzenie dokładnie, żeby nikomu nie dało się
obejść tych zabezpieczeń. Neville jest wielki!
- Daj spokój, to przecież nie było takie trudne - powiedział Neville. - Siedziałem tu już z
półtora dnia i byłem wściekle głodny, pomyślałem, że bardzo bym chciał coś zjeść, no i
otworzyło się wejście do tego tunelu, który prowadzi do Świńskiego Łba. Poszedłem nim i

spotkałem Aberfortha. Dostarcza nam żarcia, bo z jakichś nieznanych powodów Pokój nie
spełnia życzeń dotyczących jedzenia.
- No jasne, przecież jedzenie jest jednym z pięciu wyjątków od prawa Gampa
dotyczącego elementarnej transmutacji - oznajmił Ron ku ogólnemu zdumieniu.
- No więc ukrywamy się tutaj od blisko dwóch tygodni - powiedział Seamus - i za
każdym razem, gdy przychodzi ktoś nowy, mamy nowy hamak, i pojawiła się całkiem fajna
łazienka, jak zaczęły napływać dziewczyny...
- ...i pomyślały, że jednak dobrze się będzie umyć - skończyła za niego Lavender Brown,
którą Harry dopiero teraz zauważył.
Rozejrzał się uważniej, rozpoznając wiele znajomych twarzy. Były tu obie bliźniaczki
Patii, byli Terry Boot, Ernie Macmillan, Anthony Goldstein i Michael Corner.
- Ale mów, co się z tobą działo - odezwał się Ernie. - Tyle krążyło pogłosek, staraliśmy
się śledzić twoje kroki przez „Potterwartę". - Wskazał na radio. - Bo chyba nie włamaliście
się do Gringotta, co?
- Zrobili to! - zawołał Neville. - I uciekli na smoku! Naprawdę!
Rozległy się oklaski i okrzyki podziwu. Ron skłonił się nisko.
- Czego tam szukaliście? - zapytał niecierpliwie Seamus.
Ale zanim którekolwiek z nich zdążyło coś na to odpowiedzieć, Harry poczuł straszliwy,
piekący ból przeszywający mu czoło. Kiedy odwrócił się szybko plecami od zdumionych i
uradowanych twarzy, Pokój Życzeń zniknął, stał teraz w zrujnowanej kamiennej chacie, u
jego stóp ziała dziura w przegniłych deskach podłogi, obok niej leżała otwarta i pusta złota
szkatułka, a wrzask wściekłości Voldemorta wibrował mu w głowie.
Z największym trudem wydobył się z otchłani świadomości Voldemorta i powrócił do
Pokoju Życzeń, chwiejąc się i oblewając potem. Podtrzymywał go Ron.
- Harry, co ci jest? - zapytał Neville. - Chcesz usiąść? Pewnie jesteś bardzo zmęczony...
- Nie - odparł Harry.
Spojrzał na Rona i Hermionę, próbując przekazać im bez słów wiadomość, że Lord
Voldemort właśnie odkrył stratę kolejnego horkruksa. Czas mijał szybko: jeśli Voldemort
zechce teraz odwiedzić Hogwart, stracą swoją jedyną szansę.
- Do roboty - powiedział i po ich minach poznał, że go zrozumieli.
- No to co robimy, Harry? - zapytał Seamus. - Jaki jest plan?
- Plan? - powtórzył Harry, walcząc ze sobą, by ponownie nie poddać się wściekłości
Voldemorta, i z bólem rozsadzającym mu czoło. - Słuchajcie, jest coś, co my... Ron, Hermiona
i ja... musimy tu zrobić, a potem wynosimy się stąd.

Nikt się nie roześmiał, tym razem nie było aplauzu. Neville wyglądał na zmieszanego.
- Co to znaczy „wynosimy się stąd"?
- Nie wróciliśmy tu, żeby z wami zostać - odrzekł Harry, pocierając sobie bliznę, by
złagodzić ból. - Musimy zrobić coś bardzo ważnego...
- Co?
- Ja... nie mogę wam powiedzieć.
Rozległy się pomruki zawodu, Neville zmarszczył brwi.
- Dlaczego nie możesz? To ma coś wspólnego z walką z Sam-Wiesz-Kim, tak?
- No tak...
- Więc ci pomożemy.
Inni członkowie Gwardii Dumbledore’a potakiwali, jedni entuzjastycznie, inni z powagą.
Kilku wstało, by zademonstrować swoją natychmiastową gotowość do akcji.
- Nie rozumiecie - powtórzył Harry. - Nie możemy wam powiedzieć. Musimy zrobić to...
sami.
- Dlaczego? - zapytał Neville.
- Bo... - zaczął, czując, jak czas upływa, i pragnąc jak najszybciej wyruszyć na
poszukiwanie brakującego horkruksa albo przynajmniej podyskutować na osobności z Ronem
i Hermioną, gdzie zacząć poszukiwanie. Nie mógł zebrać myśli, blizna nadal mu doskwierała.
- Bo Dumbledore pozostawił nam trojgu pewne zadanie do wykonania... i nie możemy
powiedzieć, co... to znaczy chciał, żebyśmy tylko my to zrobili.
- Jesteśmy jego Gwardią - powiedział Neville. - Gwardią Dumbledore’a. Trzymaliśmy się
wszyscy razem, działaliśmy razem, kiedy wy byliście...
- To na pewno nie był piknik, stary - przerwał mu Ron.
- Tego nie powiedziałem, ale nie rozumiem, dlaczego nie możecie nam zaufać. Każdy z
nas walczył i znalazł się w tym Pokoju dlatego, że ścigali go Carrowowie. Każdy udowodnił,
że jest wierny Dumbledore’owi... wierny tobie, Harry.
- Zrozum... - zaczął Harry, nie wiedząc, co właściwie chce powiedzieć, ale przestało to
mieć znaczenie, bo za jego plecami otworzyły się drzwi do tunelu.
- Dostaliśmy twoją wiadomość, Neville! Cześć, dzielna trójko, spodziewałem się, że tu
będziecie!
Wpadli Luna i Dean. Seamus wydal okrzyk radości i podbiegi, by uściskać swojego
największego przyjaciela.
- Czołem wszystkim! - zawołała Luna. - Och, jak dobrze tu znowu być!
- Luna - zapytał Harry - co ty tutaj robisz? Skąd...

- Zawiadomiłem ją - powiedział Neville, pokazując fałszywy galeon. - Obiecałem jej i
Ginny, że jak się tu pojawicie, dam im znać. Wszyscy myśleliśmy, że jak wrócicie, to zacznie
się rewolucja. Że obalimy panowanie Snape’a i Carrowów.
- To przecież chyba oczywiste - powiedziała Luna.
- Prawda, Harry? Zbuntujemy się i wywalimy ich z Hogwartu, tak?
- Słuchajcie - Harry poczuł, że narasta w nim panika - bardzo mi przykro, ale nie po to tu
wróciliśmy. Mamy tu coś do zrobienia, a potem...
- Chcecie nas zostawić w tym gnoju? - zapytał Michael Corner.
- Nie! - zawołał Ron. - Z tego, co robimy, skorzystają wszyscy, tu chodzi o pozbycie się
raz na zawsze Sami-Wiecie-Kogo...
- Więc dlaczego nie chcecie, żebyśmy wam pomogli? - zapytał gniewnie Neville. Chcemy wziąć udział w tej walce!
Harry odwrócił się, bo za plecami usłyszał jakiś hałas. Serce w nim zamarło, bo teraz
przez dziurę w ścianie przełaziła Ginny, a zaraz za nią pojawili się Fred, George i Lee Jordan.
Ginny obdarzyła go promiennym uśmiechem. Już zapomniał, a może nigdy w pełni nie
docenił, jak jest piękna, ale na pewno jeszcze nigdy jej widok nie sprawił mu takiego bólu.
- Aberforth zaczyna trochę smęcić - powiedział Fred, podnosząc rękę w odpowiedzi na
powitalne okrzyki. - Chce się zdrzemnąć, a jego bar zamienił się w dworzec kolejowy.
Harry’emu szczęka opadła. Tuż za Lee Jordanem z dziury wyszła jego dawna
dziewczyna, Cho Chang. Uśmiechnęła się do niego.
- Dostałam wiadomość - powiedziała, pokazując swój fałszywy galeon, i podeszła, by
usiąść obok Michaela Cornera.
- Harry, więc jaki jest plan? - zapytał George.
- Nie ma żadnego planu - odrzekł Harry, wciąż wytrącony z równowagi nagłym
pojawieniem się tylu ludzi i oszołomiony bólem, który przeszywał mu czoło.
- To co, będziemy improwizować, tak? To mi najbardziej odpowiada - ucieszył się Fred.
- Musisz to powstrzymać! - powiedział Harry do Neville’a. - Po co ich tutaj wszystkich
ściągnąłeś? To jest chore...
- To co, będziemy walczyć? - odezwał się Dean, wyciągając swój fałszywy galeon. Dostałem wiadomość, że Harry wrócił i ruszamy do boju! Tylko potrzebna mi będzie
różdżka...
- Nie masz różdżki? - zdumiał się Seamus.
Ron zwrócił się nagle do Harry’ego.
- Dlaczego nie mogą nam pomóc?

- Co?
- Mogą nam pomóc. - Ściszył głos, tak że słyszała ich tylko stojąca między nimi
Hermiona. - Nie wiemy, gdzie ten horkruks jest. Musimy go szybko znaleźć. Nie musimy im
mówić, że chodzi o horkruksa.
Harry spojrzał na Hermionę.
- Myślę, że Ron ma rację - powiedziała. - Nie wiemy nawet, czego szukamy.
Potrzebujemy ich. - A kiedy Harry nadal nie wyglądał na przekonanego, dodała: - Harry,
naprawdę nie musisz robić wszystkiego sam.
Harry myślał gorączkowo, a blizna wciąż go piekła, czuł się tak, jakby za chwilę miała
mu pęknąć głowa. Dumbledore ostrzegł go, aby nie mówił o horkruksach nikomu poza
Hermioną i Ronem. Sekrety, tajemnice, kłamstwa... na tym obaj się wychowaliśmy, a Albus...
Albus miał to we krwi... Czyżby sam zamieniał się w Dumbledore’a, zazdrośnie strzegąc
swoich tajemnic, bojąc się komukolwiek zaufać? Ale Dumbledore zaufał Snape’owi i czym to
się skończyło? Morderstwem na szczycie najwyższej wieży...
- Dobrze - powiedział cicho do Rona i Hermiony. - Słuchajcie! - zawołał do wszystkich.
Zaległa cisza. Fred i George, którzy opowiadali jakieś dowcipy swoim sąsiadom,
zamilkli. Wszystkie oczy były w nim utkwione, wszyscy czekali w napięciu, co powie Harry
Potter.
- Jest coś, co musimy odnaleźć. Coś... coś, co pomoże nam obalić Sami-Wiecie-Kogo. To
coś jest tutaj, w Hogwarcie, ale nie wiemy gdzie. To mogło kiedyś należeć do Roweny
Ravenclaw. Czy ktoś może słyszał o czymś takim? Może komuś wpadł kiedyś w oko jakiś
przedmiot ozdobiony orłem?
Spojrzał z nadzieją na grupkę Krukonów, na Padmę, Michaela, Terry’ego i Cho, ale
odpowiedziała mu Luna, która przysiadła na poręczy fotela Ginny.
- No przecież jest jej zaginiony diadem. Mówiłam wam o nim, nie pamiętasz, Harry?
Zaginiony diadem Ravenclaw. Tatuś próbuje go odtworzyć.
- Tak, Luna - powiedział Michael Corner, patrząc wymownie w sufit - ale zaginiony
diadem zaginął. W tym rzecz.
- Kiedy zaginął? - zapytał Harry.
- Mówią, że przed wiekami - odpowiedziała Cho, a Harry poczuł gorycz zawodu. Profesor Flitwick twierdzi, że diadem zniknął razem z samą Ravenclaw. Wielu go szukało, ale
- spojrzała na innych Krukonów - nikt nie znalazł nawet śladu po nim, prawda?
Pokręcili głowami.
- Przepraszam, ale co to jest diadem? - zapytał Ron.

- To taki rodzaj korony - odrzekł Terry Boot. - Diadem Ravenclaw miał podobno
magiczne właściwości, pogłębiał mądrość tego, kto go nosił.
- Tak, filtry gnębiwtrysków, które tatuś...
- I nikt z was nigdy czegoś takiego nie widział? - przerwał jej Harry.
Wszyscy ponownie pokręcili głowami. Harry spojrzał na Rona i Hermionę, odnajdując w
ich oczach to samo rozczarowanie, które sam poczuł. Przedmiot, który zaginął tak dawno i
najwyraźniej bez śladu, nie wydawał się dobrym kandydatem na ukrytego w zamku
horkruksa... Ale zanim zdążył sformułować następne pytanie, odezwała się znowu Cho.
- Jeśli chcesz zobaczyć, jak ten diadem wyglądał, mogę cię zaprowadzić do naszego
wspólnego pokoju i pokazać ci posąg Ravenclaw. Ma go na głowie.
Blizna Harry’ego znowu gwałtownie dała o sobie znać, przez chwilę Pokój Życzeń
rozpłynął się, a zamiast niego zobaczył pod sobą ciemną ziemię i poczuł węża owiniętego
wokół swoich ramion. Voldemort znowu gdzieś leciał, nie wiadomo, czy do podziemnego
jeziora, czy do zamku, ale w obu wypadkach czasu pozostało niewiele.
- On już leci - powiedział cicho do Rona i Hermiony, a potem spojrzał na Cho i znowu na
nich. - Słuchajcie, wiem, że to żadna wskazówka, ale zamierzam tam pójść i obejrzeć ten
posąg. Będę przynajmniej wiedział, jak ten diadem może wyglądać. Zaczekajcie tu na mnie i
pilnujcie dobrze tego... no wiecie... drugiego.
Cho wstała, ale Ginny szybko powiedziała:
- Nie, Luna zaprowadzi Harry’ego! Dobrze, Luna?
- Oooch, tak, bardzo chętnie - odpowiedziała uradowana Luna, a Cho usiadła z powrotem
z zawiedzioną miną.
- Jak się stąd wychodzi? - zapytał Harry Neville’a.
- Tędy.
Poprowadził Harry’ego i Lunę w róg pokoju, gdzie mały kredens otworzył się, ukazując
strome schody.
- Codziennie wychodzą gdzie indziej, więc na pewno ich nie znajdą. Kłopot w tym, że
nigdy nie wiadomo, gdzie się wyjdzie. Bądź ostrożny, Harry, przez całą noc patrolują
korytarze.
- Nie ma problemu. Zaraz wrócimy.
Wspiął się za Luną po schodach. Były długie, oświetlone pochodniami i niespodziewanie
zakręcały w różnych miejscach. Na samym końcu napotkali mur.
- Właź pod to - powiedział Lunie Harry, wyciągając pelerynę-niewidkę i zarzucając ją na
nią i siebie, po czym pchnął lekko ścianę.

Rozstąpiła się pod jego dotknięciem i prześliznęli się na zewnątrz. Zerknął przez ramię i
zobaczył, że ściana natychmiast wróciła na swoje miejsce. Stali w jakimś ciemnym korytarzu.
Pociągnął Lunę w cień, pogrzebał w woreczku zawieszonym na szyi i wyjął Mapę
Huncwotów. Trzymając ją tuż przed nosem, odnalazł wreszcie kropki oznaczające siebie i
Lunę.
- Jesteśmy na piątym piętrze - wyszeptał, obserwując na mapie Filcha, który oddalał się
korytarzem. - Chodź, tędy.
Ruszyli, skradając się na czubkach palców.
Harry już wiele razy krążył nocą po zamku, ale jeszcze nigdy serce nie biło mu tak
mocno, bo jeszcze nigdy tyle nie zależało od tego, czy ktoś ich nie nakryje. Przechodzili przez
prostokąty księżycowego światła, mijali zbroje, których hełmy skrzypiały na odgłos ich
lekkich kroków, wychodzili ostrożnie zza rogów korytarzy, nie wiedząc, czy ktoś tam się nie
czai. Kiedy tylko pozwalało na to oświetlenie, sprawdzali na Mapie Huncwotów, gdzie są.
Dwukrotnie pozwolili przejść obok duchom, nie zwracając na siebie uwagi. Harry spodziewał
się, że każdej chwili mogą napotkać jakąś przeszkodę; najbardziej obawiał się Irytka, więc
wciąż nasłuchiwał tak charakterystycznych dla niego odgłosów.
- Tędy, Harry - szepnęła Luna, łapiąc go za rękaw i ciągnąc w stronę wąskich, spiralnych
schodów.
Wspięli się po nich na samą górę. Harry jeszcze nigdy tu nie był. Kręte schody kończyły
się starymi, drewnianymi drzwiami, w których nie było klamki ani dziurki od klucza, tylko
brązowa kołatka w kształcie orła.
Luna wyciągnęła spod peleryny bladą rękę, która wyglądała dziwacznie, zawieszona w
powietrzu, niepołączona z ramieniem. Zastukała raz kołatką, a w głuchej ciszy ten dźwięk
zabrzmiał w uszach Harry’ego jak wystrzał armatni. Dziób orła natychmiast się otworzył, ale
zamiast krzyku ptaka łagodny, melodyjny głos zapytał:
- Co było pierwsze: feniks czy płomień?
- Hmm... jak myślisz, Harry? - zapytała Luna.
- Co? A nie macie po prostu hasła?
- Och, nie, trzeba odpowiedzieć na pytanie.
- A jeśli da się błędną odpowiedź?
- To trzeba czekać, aż pojawi się ktoś, kto zna prawidłową. W ten sposób czegoś się
uczysz, rozumiesz?
- No tak... ale problem w tym, że nie możemy na nikogo czekać.

- Och, rozumiem - powiedziała z powagą Luna. - No więc myślę, że odpowiedź brzmi:
koło nie ma początku.
- Gratuluję rozsądku - odrzekł melodyjny głos i drzwi się otworzyły.
Pokój wspólny Krukonów był obszernym, okrągłym pomieszczeniem, większym od
wszystkich pokojów, które Harry widział w Hogwarcie. Wdzięcznie sklepione, łukowe okna
przedzielały ściany obwieszone niebiesko-brązowymi jedwabnymi tkaninami. Za dnia
Krukoni musieli mieć stąd wspaniały widok na otaczające zamek góry. Na kopulastym
sklepieniu namalowane były gwiazdy, które widniały również na granatowym dywanie
pokrywającym podłogę. Były tam stoliki, fotele, biblioteczki, a w niszy naprzeciw drzwi stał
wysoki posąg z białego marmuru.
Harry rozpoznał Rowenę Ravenclaw, bo widział już jej popiersie w domu Luny. Obok
niszy były drzwi, które, jak podejrzewał, prowadziły do dormitoriów na górze. Podszedł do
posągu. Marmurowa postać zdawała się spoglądać na niego z lekkim, zagadkowym
uśmiechem na twarzy. Była piękna, ale trochę onieśmielała. Na głowie wyrzeźbiono w
marmurze delikatny diadem. Był podobny do tego, który miała na głowie Fleur podczas
swojego ślubu. Wyryte były na nim jakieś słowa. Wyszedł spod peleryny-niewidki i wspiął się
na cokół posągu, by je odczytać.
- Kto ma olej w głowie, temu dość po słowie.
- Dość, by cię złapać, głupcze! - zagdakał za nim czyjś głos.
Obrócił się gwałtownie, ześliznął z cokołu i wylądował na podłodze. Nad nim stała
wysoka postać Alecto Carrow, ale gdy tylko uniósł różdżkę, przyłożyła gruby paluch do
wypalonej na przedramieniu czaszki, z ust której wysuwał się wąż.

ROZDZIAŁ

TRZYDZIESTY

Ucieczka Severusa Snape’a
W chwili, gdy jej palec dotknął Mrocznego Znaku, blizna na czole Harry’ego strasznie
zapiekła, rozgwieżdżony pokój zniknął mu z oczu i stał teraz na skalnym występie klifu, u
którego stóp rozbijały się morskie fale, a serce wypełniało mu poczucie triumfu - mają
chłopaka.
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Zdezorientowany, uniósł różdżkę, ale stojąca przed nim czarownica już padała do przodu;
uderzyła w posadzkę z takim impetem, że zadzwoniły szyby w biblioteczkach.
- Jeszcze nigdy nikogo nie oszołomiłam poza ćwiczeniem na spotkaniach GD powiedziała Luna, a w jej głosie zabrzmiało lekkie zaskoczenie. - Nie sądziłam, że to aż tak
strasznie huknie.
I rzeczywiście, sklepienie zaczęło lekko dygotać, a zza drzwi wiodących do dormitoriów
dobiegał coraz głośniejszy tupot wielu nóg. Huk pobudził śpiących na górze Krukonów.
- Luna, gdzie jesteś? Muszę wrócić pod pelerynę!
Na podłodze pojawiły się znikąd stopy Luny. Podbiegł do niej i zaledwie zdążył schować
się pod pelerynę, drzwi otworzyły się i do pokoju wlał się strumień Krukonów w piżamach i
nocnych koszulach. Gdy ujrzeli leżącą bez zmysłów na podłodze Alecto, rozległy się
zduszone okrzyki i piski. Podchodzili do niej powoli, obawiając się, że w każdej chwili może
oprzytomnieć i rzucić się na nich jak dzika bestia. A potem jeden z odważnych
pierwszoroczniaków zbliżył się i szturchnął ją wielkim palcem u nogi.
- Chyba jest martwa! - zawołał z radością.
- Och, popatrz! - szepnęła Luna, gdy Krukoni zgromadzili się wokół leżącego na
podłodze ciała. - Ale się cieszą!
- No... super...
Harry zamknął oczy, a czując, że blizna wciąż pulsuje piekącym bólem, osunął się znowu
w świadomość Voldemorta... Szedł tunelem wiodącym do pierwszej jaskini... wolał się

upewnić, że medalion wciąż tam jest, zanim przeniesie się do Hogwartu... ale to przecież nie
potrwa długo...
Ktoś zastukał do drzwi pokoju wspólnego i wszyscy Krukoni zamarli. Zza drzwi dobiegł
melodyjny głos wydobywający się z kołatki w kształcie orła:
- Gdzie są przedmioty, które zniknęły?
- Nie wiem, no i co? Przymknij się! - warknął ordynarny głos, po którym Harry rozpoznał
Amycusa, brata Alecto. - Alecto? Alecto! Jesteś tam? Złapałaś go? Otwórz!
Przerażeni Krukoni szeptali między sobą. A po chwili, bez ostrzeżenia, rozległa się seria
huków, jakby ktoś strzelał w drzwi z karabinu maszynowego.
- ALECTO! Jeśli on tu się zjawi, a nie będziemy mieli Pottera... chcesz skończyć jak
Malfoyowie? ODPOWIEDZ! - ryknął Amycus, waląc w drzwi, które ani drgnęły.
Krukoni zaczęli odchodzić od leżącego ciała, a niektórzy czmychnęli schodami do
swoich sypialni. A potem, gdy Harry zastanawiał się już, czy nie powinien rozwalić drzwi i
oszołomić Amycusa, zanim śmierciożerca coś zrobi, usłyszał dochodzący zza drzwi inny, tak
dobrze mu znany głos:
- Mogę zapytać, co pan robi, profesorze Carrow?
- Próbuję... przejść... przez te cholerne... drzwi! - krzyknął Amycus. - Idź i sprowadź
Flitwicka! Niech mi zaraz otworzy te drzwi!
- A czy nie ma tam przypadkiem pańskiej siostry? - zapytała profesor McGonagall. - Czy
profesor Flitwick nie wpuścił jej tam wieczorem na pana usilną prośbę? Może mogłaby
otworzyć panu drzwi od środka? Nie musiałby pan budzić połowy zamku.
- Ona nie odpowiada, stara jędzo! Ty je otwórz! No dalej! Zrób to, ale już!
- Oczywiście, jak pan sobie życzy - odpowiedziała profesor McGonagall lodowatym
tonem.
Rozległo się łagodne stuknięcie kołatki, a melodyjny głos zapytał ponownie:
- Gdzie są przedmioty, które zniknęły?
- W niebycie, czyli wszędzie - odpowiedziała McGonagall.
- Ładnie powiedziane - pochwaliła ją kołatka i drzwi się otworzyły.
Nieliczni Krukoni, którzy nie zdążyli jeszcze uciec, puścili się pędem do schodów na
górę, kiedy Amycus wpadł do pokoju, wymachując różdżką. Zgarbiony jak jego siostra, miał
bladą, ziemistą twarz i małe oczka, które natychmiast odnalazły Alecto rozciągniętą bez ruchu
na podłodze. Ryknął z wściekłości i strachu.

- Co te szczeniaki zrobiły?! Użyję Cruciatusa na wszystkich, aż mi wyśpiewają, kto to
zrobił! I co na to powie Czarny Pan?! - wrzasnął, stojąc nad siostrą i tłukąc się pięściami w
czoło. - Nie mamy go, a ona jest martwa!
- Jest tylko oszołomiona - powiedziała niecierpliwie profesor McGonagall, która
pochyliła się, by zbadać Alecto. - Nic jej nie będzie.
- Akurat! Co ty tam wiesz, jędzo! Jak Czarny Pan ją dopadnie... Posłała po niego,
poczułem, jak pali mnie Znak, on myśli, że złapaliśmy Pottera!
- Złapaliśmy Pottera? - powtórzyła ostrym tonem profesor McGonagall. - Co to znaczy?
- Powiedział nam, że Potter może próbować dostać się do wieży Ravenclawu, i żeby dać
mu znak, jak go złapiemy!
- A niby dlaczego Harry Potter miałby próbować dostać się do wieży Ravenclawu? Potter
należy do mojego domu!
W jej pełnym niedowierzania i złości głosie Harry dosłyszał nutkę dumy i poczuł, jak
wzbiera w nim czułość do Minerwy McGonagall.
- Powiedziano nam, że może tu się pojawić! - krzyknął Carrow. - Nie wiem dlaczego,
skąd mam wiedzieć?
Profesor McGonagall wyprostowała się, a jej świdrujące oczy omiotły pokój. Dwukrotnie
przebiegły przez miejsce, w którym stał Harry z Luną.
- Możemy zwalić to na dzieciaki - powiedział Amycus, a na jego prosiakowatej twarzy
pojawił się chytry wyraz. - No jasne, tak zrobimy. Powiemy, że wciągnęły ją w zasadzkę... te
szczeniaki na górze - spojrzał na gwiaździsty sufit - i że zmusiły ją, by dotknęła Znaku, no i
doszło do fałszywego alarmu... Może je ukarać. Parę dzieciaków więcej lub mniej, co za
różnica!
- A taka, jak między prawdą i kłamstwem, odwagą i tchórzostwem - oświadczyła profesor
McGonagall, która pobladła jak pergamin - krótko mówiąc, to różnica, której ani pan, ani
pańska siostra chyba nie potraficie dostrzec. Ale jedno powiem jasno. Nie będzie pan zrzucał
odpowiedzialności za swoje liczne niekompetencje na uczniów Hogwartu. Nie pozwolę na to.
- Że co?!
Amycus ruszył powoli do przodu, aż znalazł się tuż przed profesor McGonagall, z twarzą
zaledwie parę cali od jej twarzy. Nie cofnęła się, tylko patrzyła na niego z góry, jak na coś
obrzydliwego, co właśnie znalazła na desce sedesu.
- Mam gdzieś twoje pozwolenia czy zakazy, Minerwo McGonagall. Ty już tu nie
rządzisz. To my teraz tu rządzimy i albo mnie poprzesz, albo srogo za to zapłacisz.
I plunął jej w twarz.

Harry ściągnął z siebie pelerynę-niewidkę, podniósł różdżkę i powiedział:
- Nie powinieneś tego robić.
A kiedy Amycus obrócił się ku niemu, krzyknął:
- Crucio!
Śmierciożercę poderwało w górę. Przez chwilę miotał się w powietrzu jak tonący, wyjąc
z bólu, a potem uderzył całym ciężarem w jedną z biblioteczek, roztrzaskując szkło, i zwalił
się bez zmysłów na podłogę.
- Teraz rozumiem, co miała na myśli Bellatriks - powiedział Harry, któremu krew wciąż
wrzała w żyłach. - Trzeba tego naprawdę chcieć.
- Potter! - wyszeptała profesor McGonagall, łapiąc się za serce. - Potter... ty tutaj? Co...?
Jak...? - Z trudem się opanowała. - Potter, to było głupie!
- Splunął na panią.
- Potter, ja... to było bardzo... bardzo rycerskie z twojej strony... ale czy ty nie zdajesz
sobie sprawy...
- Zdaję sobie sprawę - zapewnił ją Harry. Jej strach w jakiś dziwny sposób go uspokoił. Pani profesor, Voldemort jest w drodze.
- Och, to już nam wolno używać jego imienia? - zapytała Luna, ściągając z siebie
pelerynę-niewidkę.
Na widok kolejnej osoby wyjętej spod prawa profesor McGonagall cofnęła się
chwiejnym krokiem i opadła na najbliższy fotel, chwytając się kurczowo za kołnierz swojego
szlafroka w szkocką kratę.
- To już chyba nie ma znaczenia - odrzekł Harry.
- On i tak już wie, że tutaj jestem.
Gdzieś w głębi jego świadomości, w tym miejscu, w którym połączona była z piekącą jak
przypalana rozgrzanym żelazem blizną, widział Voldemorta płynącego szybko przez mroczne
jezioro jarzącym się zielonkawo czółnem... już prawie dopłynął do wyspy, na której stała
kamienna misa...
- Musicie uciekać - wyszeptała profesor McGonagall. - Szybko, Potter, uciekajcie!
- Nie mogę. Muszę najpierw coś zrobić. Pani profesor, wie pani, gdzie jest diadem
Roweny Ravenclaw?
- D-diadem Ravenclaw? Skąd mam wiedzieć... przecież zaginął przed wiekami! Wyprostowała się w fotelu.
- Potter, to czyste szaleństwo, jak mogłeś tu się pojawić...

- Musiałem. Pani profesor, w zamku ukryte jest coś, co muszę odnaleźć, to może być ten
diadem... gdybym tylko mógł porozmawiać z profesorem Flitwickiem...
Rozległ się chrzęst szkła, coś się poruszyło: to Amycus odzyskiwał przytomność. Zanim
Harry albo Luna zdążyli w ogóle zareagować, profesor McGonagall zerwała się, wycelowała
różdżkę w półprzytomnego śmierciożercę i powiedziała:
- Imperio.
Amycus wstał, podszedł do swojej siostry, wziął jej różdżkę, zbliżył się do profesor
McGonagall i posłusznie wręczył jej obie różdżki, siostry i swoją. Potem położył się na
podłodze obok Alecto. Profesor McGonagall ponownie machnęła różdżką i w powietrzu
pojawiła się błyszcząca srebrna lina, która owinęła się wokół obu leżących ciał, wiążąc je
ciasno ze sobą.
- Potter - powiedziała, ponownie zwracając ku niemu twarz i całkowicie ignorując
kłopotliwe położenie, w jakim znaleźli się Carrowowie - jeśli Ten, Którego Imienia Nie
Wolno Wymawiać naprawdę wie, że tu jesteś...
Gdy to powiedziała, targnęła nim wściekłość tak silna jak fizyczny ból, blizna zapłonęła
żywym ogniem i przez sekundę patrzył na kamienną misę, w której wypełniający ją eliksir
zrobił się przezroczysty, a na dnie nie było medalionu, nie było nic...
- Potter, coś ci jest? - usłyszał czyjś głos i wrócił, stwierdzając, że ściska ramię Luny,
żeby się uspokoić.
- Czas ucieka, pani profesor, Voldemort jest coraz bliżej. Wypełniam rozkazy
Dumbledore’a, muszę odnaleźć to, co kazał mi odnaleźć! Ale trzeba wyprowadzić stąd
uczniów, kiedy ja będę przeszukiwał zamek... To mnie chce dopaść Voldemort, ale teraz nie
zawaha się przed zabiciem jeszcze kilku lub kilkunastu osób... - bo już wie, że szukam jego
horkruksów, skończył w duchu zdanie.
- Wypełniasz rozkazy Dumbledore’a? - powtórzyła ze zdumieniem, po czym
wyprostowała się z godnością.
- Zapewnimy ochronę szkoły przed Tym, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać, kiedy
ty będziesz szukał tego... tego czegoś.
- Czy to jest możliwe?
- Tak sądzę - odrzekła oschle profesor McGonagall. - Tak się składa, że my, nauczyciele,
znamy się trochę na magii. Jestem pewna, że będziemy w stanie powstrzymać go choć na
jakiś czas, jeśli wszyscy się do tego porządnie przyłożymy. Oczywiście trzeba będzie coś
zrobić z profesorem Snape’em...
- Może ja...

- ...a jeśli Hogwart ma się znaleźć w stanie oblężenia, z Czarnym Panem u wrót, byłoby
rzeczywiście rozsądne zabrać stąd tylu niewinnych ludzi, ile się da. Ale Sieć Fiuu jest pod
obserwacją, a w granicach terenów szkolnych nie można się deportować...
- Jest wyjście - przerwał jej Harry i szybko powiedział o tunelu prowadzącym do
gospody Pod Świńskim Łbem.
- Potter, mówimy o setkach uczniów...
- Wiem, pani profesor, ale skoro Voldemort i śmierciożercy skupiają uwagę na granicach
terenów szkolnych, to nie zainteresuje ich ktoś, kto deportuje się ze Świńskiego Łba.
- Coś w tym jest - zgodziła się.
Wycelowała różdżkę w Carrowów i na ich powiązane ciała opadła srebrna sieć, zagarnęła
ich w siebie i uniosła w powietrze, gdzie zawiśli pod granatowo-złotym sufitem jak dwa
morskie potwory.
- Chodźmy. Trzeba powiadomić opiekunów innych domów. Lepiej zarzućcie na siebie
pelerynę-niewidkę.
Pomaszerowała w stronę drzwi, unosząc różdżkę, z której końca wyskoczyły trzy srebrne
koty z ciemnymi otoczkami wokół oczu. Patronusy z kocim wdziękiem zbiegły przed nią
spiralnymi schodami, a McGonagall, Harry i Luna za nimi.
Pobiegli ciemnymi korytarzami, a co jakiś czas opuszczał ich kolejny patronus. Kraciasty
szlafrok profesor McGonagall szeleścił po posadzce; Harry i Luna pędzili za nią pod
peleryną-niewidką.
Zbiegli dwa piętra niżej, a tam usłyszeli cichy odgłos jeszcze czyichś kroków. Harry,
którego blizna wciąż pulsowała ostrym bólem, usłyszał to pierwszy i sięgnął do woreczka na
szyi po Mapę Huncwotów, ale zanim ją wyjął, McGonagall też się zorientowała, że mają
towarzysza. Zatrzymała się, uniosła różdżkę i zapytała:
- Kto tam?
- To ja.
Zza stojącej pod ścianą zbroi wyszedł Severus Snape.
Na jego widok w Harrym zawrzała nienawiść. Już zapomniał o szczegółach wyglądu
Snape’a, bo przyćmiła je wielkość jego zbrodni, zapomniał o jego tłustych, czarnych włosach
zwieszających się na twarz, zapomniał o martwym, zimnym spojrzeniu jego czarnych oczu.
Snape nie miał na sobie szlafroka, tylko zwykłą czarną pelerynę, i też trzymał przed sobą
różdżkę.
- Gdzie są Carrowowie? - zapytał cicho.
- Pewnie tam, gdzie ich wysłałeś, Severusie - odpowiedziała profesor McGonagall.

Snape podszedł bliżej, omiatając spojrzeniem powietrze wokół niej, jakby wiedział, że
Harry tam jest. Harry też uniósł różdżkę pod peleryną, gotów do walki.
- Odniosłem wrażenie, że Alecto zauważyła jakiegoś intruza.
- Tak? A co sprawiło, że odniosłeś takie wrażenie? Snape poruszył lekko lewym
ramieniem, na którym miał wypalony Mroczny Znak.
- Och, zapomniałam - powiedziała profesor McGonagall - że wy, śmierciożercy, macie
swoje własne środki porozumiewania się na odległość.
Snape udał, że tego nie usłyszał. Wciąż omiatał spojrzeniem powietrze wokół
McGonagall, prawie nieświadomie podchodząc coraz bliżej.
- Nie wiedziałem, że tej nocy na ciebie przypadł obowiązek patrolowania korytarzy,
Minerwo.
- Masz jakieś obiekcje?
- Zastanawiam się, co wyciągnęło cię z łóżka o tak późnej porze.
- Zdawało mi się, że słyszę jakieś hałasy.
- Naprawdę? Bo ja nic nie słyszę. - Spojrzał jej prosto w oczy. - Widziałaś Harry’ego
Pottera, Minerwo? Bo jeśli tak, to muszę nalegać...
Profesor McGonagall poruszyła się z szybkością, jakiej Harry nigdy by się po niej nie
spodziewał. Jej różdżka świsnęła w powietrzu i przez ułamek sekundy Harry pomyślał, że
Snape padnie bez zmysłów, ale jego Zaklęcie Tarczy było tak szybkie, że McGonagall
zachwiała się odrzucona niewidzialną przeszkodą. Machnęła ponownie różdżką w stronę
pochodni osadzonej w ścianie, a ta wyleciała z mosiężnego uchwytu. Harry, który już miał
rzucić zaklęcie na Snape’a, był zmuszony gwałtownie odciągnąć Lunę z drogi spadających
płomieni. Utworzyły w powietrzu pierścień, który pomknął w stronę Snape’a jak ogniste
lasso...
Ale po chwili płomienie zamieniły się w wielkiego czarnego węża, a wąż w obłok dymu,
z którego w ciągu sekundy wystrzeliła w Snape’a chmara sztyletów. Uniknął ich, zasłaniając
się błyskawicznie stojącą obok zbroją, a sztylety, jeden po drugim, z donośnym szczękiem
wbiły się w jej stalowy napierśnik...
- Minerwo! - rozległ się piskliwy głos, a kiedy Harry, wciąż osłaniając Lunę, spojrzał za
siebie, zobaczył profesora Flitwicka i profesor Sprout, oboje w szlafrokach, biegnących ku
nim korytarzem, a za nimi zadyszanego profesora Slughorna.
- O nie! - wrzasnął Flitwick, unosząc różdżkę. - Już nie popełnisz więcej morderstw w
Hogwarcie!

Jego zaklęcie trafiło w zbroję, za którą ukrył się Snape. Zbroja ożyła z głośnym brzękiem
i stukotem. Snape wyrwał się z uścisku miażdżących stalowych ramion i cisnął zbroję w
stronę napastników. Harry i Luna dali nurka w bok, a zbroja grzmotnęła w ścianę i
roztrzaskała się na kawałki. Kiedy Harry ponownie spojrzał na pole walki, Snape już uciekał,
a McGonagall, Flitwick i Sprout pędzili za nim, wymachując różdżkami. Snape dopadł drzwi
jakiejś klasy, a chwilę później Harry usłyszał okrzyki McGonagall:
- Tchórz! TCHÓRZ!
- Co się stało? Co się stało? - zapytała Luna.
Harry pomógł jej wstać i razem popędzili korytarzem, wlokąc za sobą pelerynę-niewidkę.
Wpadli do nieużywanej klasy, gdzie McGonagall, Flitwick i Sprout stali przy rozbitym oknie.
- Skoczył - powiedziała McGonagall.
- Zabił się?! - Harry podbiegł do okna, nie zwracając uwagi na okrzyki zaskoczenia,
jakimi Flitwick i Sprout powitali jego nagłe pojawienie się.
- Nie, żyje - stwierdziła z goryczą McGonagall. - W przeciwieństwie do Dumbledore’a
wciąż miał różdżkę... i chyba nauczył się kilku sztuczek od swojego pana.
Harry z przerażeniem zobaczył w oddali wielką, podobną do nietoperza postać, szybującą
w powietrzu w kierunku granicznego muru.
Za ich plecami rozległy się czyjeś ciężkie kroki i potężne sapanie: to Slughorn wreszcie
ich dogonił.
- Harry! - wydyszał, masując sobie szeroką pierś pod szmaragdowozieloną jedwabną
piżamą. - Kochany chłopcze... co za niespodzianka... Minerwo, wyjaśnij mi, proszę...
Severus... co z nim?
- Nasz dyrektor wziął sobie krótki urlop - odpowiedziała profesor McGonagall,
wskazując na dziurę w oknie.
- Pani profesor! - zawołał Harry, ściskając sobie skronie. Zobaczył prześlizgujące się pod
nim jezioro pełne inferiusów, poczuł, jak zielona łódka uderza dziobem w brzeg... Voldemort
wyskoczył z niej, żądny krwi...
- Pani profesor, musimy zabarykadować szkołę, on już jest blisko!
- Dobrze. Nadchodzi Ten, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać - powiedziała,
zwracając się do nauczycieli. Sprout i Flitwick wydali z siebie krótkie, zduszone okrzyki,
Slughorn jęknął cicho. - Potter ma coś do zrobienia w zamku na polecenie Dumbledore’a.
Musimy zapewnić szkole taką ochronę, na jaką nas wszystkich stać, podczas gdy Potter
będzie wykonywał swoje zadanie.

- Oczywiście zdajesz sobie sprawę z tego, że nie sposób w nieskończoność
powstrzymywać Sama-Wiesz-Kogo przed wejściem do zamku? - pisnął profesor Flitwick.
- Ale przez jakiś czas zdołamy go powstrzymać - odezwała się profesor Sprout.
- Dziękuję ci, Pomono - powiedziała profesor McGonagall i obie czarownice wymieniły
porozumiewawcze uśmiechy. - Proponuję, żebyśmy otoczyli szkołę podstawowymi
zaklęciami ochronnymi, a potem zgromadzili wszystkich uczniów w Wielkiej Sali. Większość
ewakuujemy, ale uważam, że trzeba dać szansę tym spośród dorosłych uczniów, którzy
zechcą zostać i wałczyć razem z nami.
- Zgadzam się - oświadczyła profesor Sprout i pobiegła do drzwi. - Za dwadzieścia minut
będę w Wielkiej Sali z moimi uczniami.
A kiedy zniknęła im z oczu, usłyszeli, jak mruczy sama do siebie:
- Tentakule. Diabelskie Sidła. Pnie wnykopieniek... tak, chciałabym widzieć
śmierciożerców, jak z tym walczą...
- Mogę działać stąd - powiedział profesor Flitwick i chociaż ledwo sięgał do
roztrzaskanego okna, wytknął przez nie różdżkę i zaczął mruczeć bardzo skomplikowane
zaklęcia. Harry usłyszał dziwny szum, jakby Flitwick wyczarował na błoniach potężny wiatr.
- Panie profesorze - zwrócił się do niego Harry - przepraszam, że panu przerywam, ale to
ważne. Czy może pan wie, gdzie jest diadem Roweny Ravenclaw?
- ...Protego horribilis... Diadem Roweny Ravenclaw? Dodatkowa wiedza zawsze się
przydaje, Potter, ale nie sądzę, by akurat teraz był na to czas!
- Mnie tylko chodzi o to... czy pan wie, gdzie on jest? Czy pan go kiedykolwiek widział?
- Czy go widziałem? Nikt z żyjących go nie widział! Chłopcze, on zaginął przed
wiekami!
Harry poczuł mieszaninę bolesnego zawodu i paniki. Więc co jest horkruksem?
- Filiusie, spotkamy się w Wielkiej Sali. Bądź tam ze swoimi Krukonami - powiedziała
profesor McGonagall, pokazując gestem Harry’emu i Lunie, by za nią poszli.
Byli już przy drzwiach, gdy Slughorn odzyskał mowę.
- Daję słowo - wydyszał, blady i oblany potem, z rozdygotanymi wąsami morsa. - Co za
rwetes! Wcale nie jestem pewny, czy to rozsądne, Minerwo. Przecież wiesz, że on i tak
wedrze się do zamku, a każdy, kto będzie próbował mu przeszkodzić, znajdzie się w
śmiertelnym niebezpieczeństwie...
- Za dwadzieścia minut oczekuję ciebie i twoich Ślizgonów w Wielkiej Sali - oświadczyła
profesor McGonagall. - Jeśli chcesz opuścić szkołę razem ze swoimi uczniami, nikt nie będzie

cię zatrzymywać. Ale jeśli ktoś z was spróbuje sabotować nasz opór albo podniesie na nas
rękę wewnątrz zamku, wówczas, Horacy, będziemy pojedynkować się na śmierć i życie.
- Minerwo...
- Nadszedł czas, by dom Slytherinu zdecydował, po której jest stronie. Idź i obudź swoich
uczniów, Horacy.
Harry nie czekał, by wysłuchać bełkotu Slughorna, tylko razem z Luną pobiegł za
profesor McGonagall, która stała już z uniesioną różdżką w połowię korytarza.
- Piertotum... och, na miłość boską, Filch, nie teraz... Stary woźny pojawił się właśnie,
kuśtykając i krzycząc:
- Uczniowie nie są w łóżkach! Uczniowie są na korytarzach!
- I mają tam być, ty cholerny kretynie! A teraz idź i zrób coś pożytecznego! Znajdź mi
Irytka!
- I-Irytka? - wyjąkał Filch, jakby po raz pierwszy usłyszał to imię.
- Tak, Irytka, głupcze, Irytka! Co, nie uskarżałeś się na niego przez ćwierć stulecia? Idź i
sprowadź go tutaj natychmiast!
Filch najwyraźniej uznał, że profesor McGonagall pomieszało się w głowie, ale oddalił
się przygarbiony, mrucząc coś pod nosem.
- A teraz... Piertotum locomotor! - krzyknęła profesor McGonagall.
I natychmiast wszystkie posągi i zbroje stojące wzdłuż korytarza pozeskakiwały z
cokołów, a po hukach i trzaskach dochodzących z wyższych i niższych pięter Harry poznał,
że to samo zrobili ich towarzysze w całym zamku.
- Hogwart jest zagrożony! - zawołała profesor McGonagall. - Brońcie naszych granic,
chrońcie nas, spełnijcie waszą powinność wobec szkoły!
Z łoskotem i przeraźliwym wyciem horda posągów popędziła korytarzem, mijając
Harry’ego; niektóre były mniejsze, inne większe niż ich żywe odpowiedniki. Były też różne
zwierzęta i podzwaniające zbroje, wymachujące mieczami i łańcuchami zakończonymi
kolczastymi kulami.
- Potter, ty i panna Lovegood biegnijcie do waszych przyjaciół i sprowadźcie ich do
Wielkiej Sali... ja obudzę resztę Gryfonów.
Rozstali się na szczycie schodów. Harry i Luna popędzili z powrotem do tajnego wejścia
do Pokoju Życzeń. Po drodze mijali tłumy uczniów, większość w pelerynach podróżnych na
piżamach, spędzanych do Wielkiej Sali przez nauczycieli i prefektów.
- To był Potter!
- Harry Potter!

- To był on, przysięgam, dopiero co go widziałem! Ale Harry pędził, nie oglądając się za
siebie, i w końcu stanęli przed wejściem do Pokoju Życzeń. Oparł się o zaczarowaną ścianę,
która otworzyła się, by wpuścić ich do środka, po czym zbiegli stromymi schodami w dół.
- Co...?
Harry ześliznął się po ostatnich kilku stopniach, wstrząśnięty tym, co zobaczył. W
zatłoczonym pokoju było o wiele więcej osób niż wtedy, gdy go opuścili. Wpatrzeni w niego
stali tam Kingsley i Lupin, Oliver Wood i Katie Bell, Angelina Johnson i Alicja Spinnet, Bill i
Fleur, a także państwo Weasleyowie.
- Harry, co się dzieje? - zapytał Lupin, witając go u stóp schodów.
- Voldemort nadchodzi, barykadują szkołę... Snape uciekł... Co wy tu robicie? Jak się
dowiedzieliście?
- Wysłaliśmy wiadomość do reszty członków Gwardii Dumbledore’a - wyjaśnił Fred. Chyba nie myślałeś, że pozwolimy, by ominęła ich ta cała zabawa, Harry! A Gwardia
powiadomiła Zakon Feniksa, no i to się potoczyło lawinowo.
- Co teraz, Harry?! - zawołał George. - Co się dzieje?
- Ewakuują młodszych uczniów. Wszyscy mają się zgromadzić w Wielkiej Sali. Musimy
się zorganizować. Walczymy.
Rozległ się ryk zachwytu i wszyscy ruszyli ku schodom, przyciskając Harry’ego do
ściany. Przebiegali koło niego członkowie Zakonu Feniksa, Gwardii Dumbledore’a i jego
dawnej drużyny quidditcha, wszyscy z wyciągniętymi różdżkami, zmierzając do głównej
części zamku.
- Luna, chodź! - zawołał Dean, wyciągając do niej wolną rękę. Chwyciła ją i wbiegła za
nim na schody.
Tłum przerzedzał się; w Pokoju Życzeń pozostała już tylko garstka ludzi. Pani Weasley
szarpała się z Ginny. Wokół nich stali Lupin, Fred, George, Bill i Fleur.
- Jeszcze nie jesteś dorosła! - krzyczała pani Weasley. - Nie pozwalam ci! Chłopcy tak,
ale ty masz wracać do domu!
- Nie wrócę!
Ginny wyrwała się matce i stała z rozwianymi włosami.
- Jestem w Gwardii Dumbledore’a...
- ...w bandzie nastolatków!
- W bandzie nastolatków, która zamierza z nim walczyć, czego nikt inny nie odważył się
nigdy dokonać! - powiedział Fred.

- Ma dopiero szesnaście lat! Jeszcze jest na to za młoda! Co wy sobie myślicie, po co ją
sprowadziliście ze sobą...
Fred i George mieli trochę zawstydzone miny.
- Mama ma rację, Ginny - powiedział łagodnie Bill. - To nie dla ciebie. Wszyscy, którzy
nie mają siedemnastu lat, będą musieli opuścić zamek. Tak nakazuje zwykły rozsądek.
- Nie mogę wrócić do domu! - krzyknęła Ginny, a w jej oczach zabłysły łzy. - Tu jest cała
moja rodzina, nie będę czekała samotnie, nie wiedząc...
Spojrzała na Harry’ego błagalnym wzrokiem, ale on potrząsnął głową. Odwróciła się ze
złością.
- Świetnie - warknęła, patrząc na wejście do tunelu wiodącego do gospody Pod Świńskim
Łbem. - No to żegnam wszystkich i...
Usłyszeli jakiś stłumiony hałas i z tunelu ktoś wypadł, zachwiał się, stracił równowagę i
przewrócił się na podłogę. Wciągnął się na najbliższy fotel, popatrzył wokoło przez okulary w
rogowej oprawce i powiedział:
- Spóźniłem się? Już się zaczęło? Dopiero co się dowiedziałem, więc...
Percy Weasley zaniemówił. Najwyraźniej nie spodziewał się wpaść na prawie wszystkich
członków swojej rodziny. Zaległa cisza, którą przerwała Fleur, chcąc złagodzić wyczuwalne
w całym pokoju napięcie.
- To... jaki się ma malinki Teddy?
Lupin, do którego zaadresowane było to pytanie, zamrugał zbity z tropu. Milczenie
między Weasleyami zdawało się tężeć jak lód.
- Ja... och, tak... znakomicie! - odpowiedział trochę zbyt głośno. - Tak, jest z nim Tonks...
u swojej matki...
Percy i reszta Weasleyów wciąż patrzyli na siebie w milczeniu.
- Mam zdjęcie! - zawołał Lupin, wyciągając zza pazuchy fotografię i pokazując ją Fleur i
Harry’emu.
Na zdjęciu było niemowlę z kępką turkusowych włosów, wymachujące tłustymi
piąstkami do kamery.
- Byłem głupi! - ryknął nagle Percy, a Lupin o mało nie wypuścił z rąk fotografii. Byłem idiotą, byłem nadętym palantem, byłem...
- Uwielbiającym ministerstwo kretynem, który wyrzekł się rodziny, bo zżerała go chora
ambicja - dokończył Fred.
Percy przełknął ślinę.
- Tak, byłem taki!

- No, teraz powiedziałeś szczerą prawdę - rzekł Fred, wyciągając do niego rękę.
Pani Weasley zalała się łzami. Podbiegła, odepchnęła Freda i chwyciła Percy’ego w
objęcia. Klepał ją po plecach, patrząc na ojca.
- Przepraszam, tato - wymamrotał.
Pan Weasley zaczął podejrzanie szybko mrugać oczami, a potem też rzucił się, by
wyściskać syna.
- Co sprawiło, że odzyskałeś rozum, Percy? - zapytał George.
- To trwało już od pewnego czasu - odrzekł Percy, ocierając sobie rąbkiem peleryny oczy
pod okularami. - Musiałem jednak znaleźć sposób, jak się wycofać, a w ministerstwie nie jest
to takie łatwe, wciąż aresztują zdrajców. Udało mi się nawiązać kontakt z Aberforthem, a on
powiadomił mnie dziesięć minut temu, że Hogwart szykuje się do walki, no więc jestem.
- I słusznie, bo w takich momentach powinniśmy móc liczyć na naszych prefektów,
którzy nas dzielnie poprowadzą do boju - rzekł George, nieźle naśladując pompatyczny styl
Percy’ego. - No dobra, idziemy na górę i zabieramy się do roboty, bo pozajmują nam
wszystkich dobrych śmierciożerców.
- Więc jesteś moją bratową, tak? - zapytał Percy, witając się z Fleur, kiedy już szli ku
schodom za Billem, Fredem i George’em.
- Ginny! - warknęła pani Weasley. Korzystając z zamieszania spowodowanego
rodzinnym pojednaniem, Ginny próbowała też wśliznąć się na schody.
- Molly, a co ty na to? - odezwał się Lupin. - Niech Ginny zostanie tutaj, przynajmniej
będzie blisko, a nie znajdzie się w ogniu walki...
- Ja...
- To dobry pomysł - stwierdził stanowczo pan Weasley. - Ginny, zostajesz w tym pokoju,
słyszysz?
Ginny ten pomysł nie bardzo się spodobał, ale widząc srogie spojrzenie ojca, kiwnęła
głową. Państwo Weasleyowie i Lupin ruszyli w stronę schodów.
- Gdzie jest Ron? - zapytał Harry. - Gdzie Hermiona?
- Pewnie już są w Wielkiej Sali! - zawołał przez ramię pan Weasley.
- Nie widziałem ich, gdy tu biegłem.
- Mówili coś o jakiejś łazience - powiedziała Ginny. - Zaraz po tym, jak wyszedłeś.
- O łazience?
Harry przeszedł przez pokój do otwartych drzwi łazienki i zajrzał do środka. Nikogo tam
nie było.
- Jesteś pewna, że mówili o la...

Nagle blizna zapiekła go straszliwie, Pokój Życzeń zniknął, a on stał przed wysokimi
wrotami między kolumnami zwieńczonymi uskrzydlonymi dzikami, patrząc poprzez żeliwne
kraty na odległy zamek, tryskający światłem ze wszystkich okien. Nagini spoczywała na jego
ramionach. Przenikało go to chłodne, bezwzględne poczucie zmierzania do jasno określonego
celu, które zawsze poprzedzało mord.

ROZDZIAŁ

TRZYDZIESTY PIERWSZY

Bitwa o Hogwart
Zaczarowane sklepienie Wielkiej Sali było ciemne i upstrzone gwiazdami, a pod nim
przy czterech długich stołach domów siedzieli rozczochrani uczniowie, jedni w pelerynach
podróżnych, inni w szlafrokach. Tu i tam snuły się perłowobiałe duchy. Każde oko, żywe czy
martwe, utkwione było w profesor McGonagall, która przemawiała z podestu u szczytu sali.
Za nią stała reszta profesorów, w tym centaur Firenzo, oraz członkowie Zakonu Feniksa.
- ...ewakuacja odbędzie się pod nadzorem pana Filcha i pani Pomfrey. Kiedy dam znać,
prefekci ustawią porządnie uczniów swojego domu i poprowadzą ich do punktu
ewakuacyjnego.
Wielu uczniów siedziało z osłupiałymi minami. Kiedy Harry szukał wzrokiem Rona i
Hermiony przy stole Gryfonów, od stołu Puchonów wstał Ernie Macmillan i zawołał:
- A jeśli chcemy zostać i walczyć?
Tu i ówdzie rozległy się okrzyki aplauzu.
- Kto ukończył siedemnaście lat, może zostać - odpowiedziała profesor McGonagall.
- A co z naszymi rzeczami? - zapytała jakaś dziewczyna od stołu Krukonów. - Z naszymi
kuframi i sowami?
- Nie ma czasu na zabieranie rzeczy osobistych. Teraz jest najważniejsze, aby was stąd
bezpiecznie wyprowadzić.
- Gdzie jest profesor Snape? - zawołała któraś ze Ślizgonek.
- Używając popularnego określenia, dał drapaka - odpowiedziała profesor McGonagall,
na co Gryfoni, Puchoni i Krukoni wrzasnęli gromko z uciechy.
Harry ruszył wzdłuż stołu Gryfonów, wciąż szukając Rona i Hermiony. Kiedy
przechodził, twarze odwracały się w jego stronę i rozlegały się podniecone szepty.
- Otoczyliśmy już zamek magiczną ochroną przed napastnikami - mówiła profesor
McGonagall - ale mamy świadomość, że na długo ich nie powstrzyma, jeśli się jej nie
wzmocni. Muszę was więc prosić, żebyście opuścili zamek szybko i w spokoju, robiąc
wszystko, co prefekci wam...

Jej ostatnie słowa zagłuszył jednak zupełnie inny głos, który potoczył się echem po całej
sali. Był to głos wysoki, zimny i dobitny. Trudno było określić, skąd się wydobywa,
wydawało się, że ze wszystkich czterech ścian. Jak potwór, któremu kiedyś rozkazywał, mógł
tam być uśpiony przez całe stulecia.
- Wiem, że przygotowujecie się do walki. - Wśród uczniów rozległy się okrzyki
przerażenia, niektórzy przywarli do swoich kolegów lub koleżanek, rozglądając się wokoło w
poszukiwaniu źródła głosu. - Próżne są wasze nadzieje. Mnie nie można pokonać. Nie chcę
was zabijać. Żywię głęboki szacunek do nauczycieli Hogwartu. Nie chcę przelewać krwi
czarodziejów.
W sali zapadła cisza tak głucha, że aż uciskała bębenki w uszach, a atmosfera napięcia
zdawała się zbyt gęsta, by wytrzymały ją ściany.
- Wydajcie mi Harry’ego Pottera - rozbrzmiał głos Voldemorta - a nikomu nie stanie się
krzywda. Wydajcie mi Harry’ego Pottera, a zostawię szkołę w spokoju. Wydajcie mi
Harry’ego Pottera, a zostaniecie wynagrodzeni. Macie czas do północy.
Znowu zaległa cisza. Wszystkie głowy zwróciły się w stronę Harry’ego, setki spojrzeń
uwięziły go w miejscu, w którym stał. A potem ktoś podniósł się od stołu Ślizgonów i
rozpoznał Pansy Parkinson, która podniosła trzęsącą się rękę i krzyknęła:
- On jest tutaj! Potter jest tutaj! Niech ktoś go złapie!
Zanim Harry zdążył coś powiedzieć, zrobiło się zamieszanie. Siedzący przed nim
Gryfoni powstali jak jeden mąż, zwróceni twarzami nie do niego, ale do Ślizgonów. Potem
wstali Puchoni i prawie w tym samym momencie Krukoni, wszyscy plecami do Harry’ego,
wszyscy wpatrzeni w Pansy Parkinson, a Harry, oniemiały z wrażenia i wzruszony, ujrzał
wynurzające się spod wszystkich peleryn i rękawów różdżki.
- Dziękuję, panno Parkinson - ucięła profesor McGonagall. - Opuści pani salę pierwsza, z
panem Filchem. Reszta Ślizgonów, proszę za nimi.
Rozległ się chrobot odsuwanych ławek i tupot stóp Ślizgonów wychodzących z sali.
- Krukoni, teraz wy! - zawołała profesor McGonagall.
Powoli opustoszały wszystkie cztery stoły. Przy stole Ślizgonów nie został nikt,
natomiast kilku starszych Krukonów nadal siedziało przy swoim stole, kilkunastu pozostało
przy stole Puchonów, a przy stole Gryfonów prawie połowa.
Profesor McGonagall zeszła z podium, by dopilnować porządku.
- Creevey, nie ma mowy, wychodź! I ty, Peakes! Harry szybko podszedł do Weasleyów
siedzących razem przy stole Gryffindoru.
- Gdzie są Ron i Hermiona?

- To nie znalazłeś ich... - zaczął pan Weasley z zaniepokojoną miną.
Urwał jednak, bo na podium wszedł Kingsley, by przemówić do tych, którzy pozostali.
- Tylko pół godziny dzieli nas od północy, więc musimy działać szybko! Plan bitwy
został uzgodniony między nauczycielami i członkami Zakonu Feniksa. Profesorowie Flitwick,
Sprout i McGonagall zaprowadzą grupy walczących na trzy najwyższe wieże, Ravenclawu,
Gryffindoru i Astronomiczną, skąd będą mieć dobry widok i znakomitą pozycję do rzucania
zaklęć. W tym samym czasie Remus - wskazał na Lupina - Artur - wskazał na pana Weasleya
- i ja poprowadzimy inne grupy na błonia. Będzie nam potrzebny ktoś do zorganizowania
obrony tajnych wejść do szkoły...
- To chyba zadanie dla nas! - zawołał Fred, pokazując na siebie i George’a, a Kingsley
kiwnął głową.
- Dobrze, a teraz przywódcy do mnie, podzielimy się na oddziały!
- Potter - powiedziała profesor McGonagall, spiesząc do niego, podczas gdy uczniowie
tłoczyli się na podium, przepychając się i odbierając instrukcje - czy ty nie powinieneś czegoś
szukać?
- Co? Och... tak!
Dręcząc się zagadkowym zniknięciem Rona i Hermiony, prawie zapomniał o horkruksie,
prawie zapomniał, że bitwa ma się toczyć właśnie dlatego, by mógł go szukać.
- Więc idź, Potter, idź!
- No tak... lecę...
Poczuł na sobie spojrzenia, gdy wybiegł do sali wejściowej, wciąż zatłoczonej
opuszczającymi zamek uczniami. Pozwolił się zagarnąć tłumowi wchodzącemu po
marmurowych schodach, ale na pierwszym piętrze popędził pustym korytarzem. Paniczny
strach nie pozwalał mu zebrać myśli. Próbował się uspokoić, skupić na poszukiwaniu
horkruksa, ale jego myśli krążyły bezładnie i gorączkowo jak ćmy uwięzione pod szklanką.
Bez Rona i Hermiony nie potrafi ich opanować. Zwolnił, a potem zatrzymał się w połowie
pustego korytarza, usiadł na postumencie opuszczonym przez jakiś posąg i z woreczka na szyi
wyciągnął Mapę Huncwotów. Nie znalazł kropek z imionami Rona i Hermiony, ale przecież
mogły gdzieś zginąć w tłumie zdążającym do Pokoju Życzeń. Odłożył mapę, ukrył twarz w
dłoniach i zamknął oczy, starając się skupić...
Voldemort przypuszczał, że pojawię się w wieży Ravenclawu.
Tak, to jest jakiś konkret, stąd należy zacząć. Voldemort kazał Alecto czuwać w pokoju
wspólnym Krukonów. Można to wyjaśnić tylko w jeden sposób: obawiał się, że Harry już
wie, iż ten horkruks jest w jakiś sposób związany z domem Ravenclawu.

Ale jedynym przedmiotem, który można powiązać z domem Ravenclawu, jest zaginiony
diadem... a w jaki sposób diadem mógłby stać się horkruksem? Czy to możliwe, by
Voldemort, sam należący do domu Slytherina, odnalazł diadem, którego na próżno szukały
całe pokolenia Krukonów? Kto mógł mu podpowiedzieć, gdzie należy szukać, skoro nikt z
żyjących nigdy tego diademu nie widział?
Nikt z żyjących...
Harry otworzył oczy pod zakrywającymi mu twarz dłońmi. Zeskoczył z cokołu i popędził
tam, skąd przybiegł, powtarzając sobie w duchu, że to jego ostatnia nadzieja. Wrócił do
marmurowych schodów, gdzie wciąż tłoczyli się uczniowie w kolejce do Pokoju Życzeń.
Prefekci wykrzykiwali polecenia, starając się utrzymać porządek i nie zgubić z oczu
członków swoich domów, było sporo przepychanek i kłótni. Zobaczył Zachariasza Smitha,
usiłującego się przepchać na początek kolejki przez tłum pierwszoroczniaków, tu i tam młodsi
uczniowie popłakiwali, a starsi nawoływali rozpaczliwie swoich przyjaciół i rodzeństwo...
Dostrzegł perłowobiałą postać szybującą przez salę wejściową i zawołał ile sił w płucach,
by przekrzyczeć tumult:
- Nick! NICK! Muszę z tobą pomówić!
Przepychając się przez tłum, stanął w końcu u stóp marmurowych schodów, gdzie czekał
na niego Prawie Bezgłowy Nick, duch wieży Gryffindoru.
- Harry! Mój drogi chłopcze!
Nick wyciągnął ramiona, aby uściskać mu obie dłonie, a Harry poczuł się tak, jakby je
zanurzył w lodowatej wodzie.
- Nick, musisz mi pomóc. Kto jest duchem wieży Ravenclawu?
Prawie Bezgłowy Nick spojrzał na niego zaskoczony i trochę urażony.
- Szara Dama, rzecz jasna, ale jeśli chcesz skorzystać z pomocy duchów...
- To musi być ona... wiesz, gdzie ją znaleźć?
- Pomyślmy...
Głowa Nicka chwiała się lekko na białej kryzie, gdy ją zwracał we wszystkie strony,
patrząc ponad głowami uczniów.
- Jest tam, Harry, to ta młoda kobieta z długimi włosami.
Harry spojrzał w kierunku, który wskazywał przezroczysty palec Nicka, i zobaczył ducha
wysmukłej dziewczyny, której oczy napotkały jego spojrzenie. Uniosła brwi i odleciała,
znikając w ścianie.
Harry pobiegł za nią. Gdy otworzył drzwi prowadzące na korytarz, w którym zniknęła,
dostrzegł ją na samym końcu, wciąż umykającą przed nim w powietrzu.

- Hej... zaczekaj... wróć!
Zatrzymała się, zawieszona kilka cali nad posadzką. Miała na sobie długą do ziemi
pelerynę, a włosy sięgały jej do pasa. Harry uznał, że musiała być piękna, ale była też
wyniosła i dumna. Kiedy się do niej zbliżył, rozpoznał ducha, którego nieraz widywał na tym
korytarzu, ale do którego jeszcze nigdy się nie odezwał.
- Jesteś Szarą Damą, tak? Kiwnęła głową, ale milczała.
- Duchem wieży Ravenclawu?
- Zgadza się.
Ton jej głosu nie był zachęcający.
- Proszę cię, pomóż mi. Muszę się dowiedzieć wszystkiego, co wiesz, o zaginionym
diademie.
Chłodny uśmiech wykrzywił jej usta.
- Obawiam się - powiedziała, odwracając się, by odpłynąć - że nie mogę ci pomóc.
- ZACZEKAJ!
Nie zamierzał krzyknąć, ale ze złości i ze strachu tracił już panowanie nad sobą. Zerknął
na zegarek: był kwadrans do północy.
- To bardzo pilne - powiedział błagalnym tonem. - Jeśli ten diadem jest w Hogwarcie,
muszę go odnaleźć, i to szybko.
- Nie jesteś pierwszym uczniem, który marzy o znalezieniu diademu - powiedziała z
pogardą. - Pokolenia uczniów błagały mnie...
- Tu nie chodzi o próbę zdobycia lepszych stopni! - krzyknął. - Tu chodzi o Voldemorta...
o pokonanie Voldemorta... ale może ciebie to nie obchodzi?!
Nie mogła się zarumienić, ale jej przezroczyste policzki pojaśniały, kiedy odpowiedziała
urażonym głosem:
- Oczywiście, że mnie obchodzi... jak śmiesz...
- Więc pomóż mi!
Teraz i ją opuściło wyniosłe opanowanie.
- To... to nie polega na... - wyjąkała. - Diadem mojej matki...
- Twojej matki?
Zrobiła taką minę, jakby była zła na samą siebie.
- Za życia - powiedziała zduszonym głosem - byłam Heleną Ravenclaw.
- Jesteś jej córką? Ale skoro tak, to musisz wiedzieć, co się z nim stało!

- Ten diadem pogłębia mądrość - odpowiedziała, najwyraźniej starając się odzyskać
spokój - ale wątpię, czy zwiększyłby twoje szanse pokonania czarodzieja, który sam nazywa
się Lordem...
- Przecież już ci powiedziałem, że nie zamierzam nosić tego diademu! Nie ma teraz czasu
na wyjaśnienia... ale jeśli ci zależy na Hogwarcie, jeśli pragniesz klęski Voldemorta, musisz
mi powiedzieć wszystko, co wiesz o tym diademie!
Znieruchomiała w powietrzu, patrząc na niego z góry, a Harry’ego ogarnęło rozpaczliwe
poczucie beznadziejności. To przecież oczywiste, że gdyby coś wiedziała, powiedziałaby to
Flitwickowi albo Dumbledore’owi, który na pewno zadał jej to samo pytanie. Pokręcił głową
i już zamierzał się odwrócić, kiedy przemówiła cichym głosem:
- To ja ukradłam ten diadem mojej matce.
- Co?... Co zrobiłaś?
- Ukradłam diadem - powtórzyła szeptem Helena Ravenclaw. - Chciałam być mądrzejsza,
ważniejsza od mojej matki. Uciekłam z nim.
Nie wiedział, w jaki sposób udało mu się zdobyć jej zaufanie, i nie zapytał o to, po prostu
słuchał, wsłuchiwał się w każde jej słowo.
- Mówią, że moja matka nigdy nie przyznała się do tego, że jej diadem zaginął, udawała,
że nadal go ma. Ukryła swoją stratę i moją zdradę przed innymi założycielami Hogwartu. A
potem zachorowała... to była śmiertelna choroba. Pomimo mojej perfidii bardzo chciała
zobaczyć mnie przed śmiercią. Wysłała pewnego mężczyznę, który od dawna mnie kochał,
choć odrzucałam jego zaloty, aby mnie odnalazł. Wiedziała, że nie spocznie, póki mnie nie
odnajdzie.
Harry czekał. Szara Dama westchnęła głęboko i odrzuciła głowę do tyłu.
- Wytropił mnie w puszczy, w której się ukrywałam. Kiedy odmówiłam powrotu do
domu, wpadł w furię. Baron zawsze był mężczyzną o gorącej krwi. Rozwścieczony moją
odmową, zaślepiony zazdrością o moją wolność, przebił mnie sztyletem.
- Baron? Masz na myśli...
- Tak, Krwawego Barona - odpowiedziała Szara Dama i rozchyliła pelerynę, by ukazać
ciemną bliznę na swojej białej piersi. - A kiedy zobaczył, co uczynił, ogarnął go straszliwy
żal. Odebrał sobie życie tym samym sztyletem, którym zabił mnie. I odtąd przez wszystkie
stulecia dźwiga swoje łańcuchy w akcie pokuty... i słusznie - dodała z goryczą.
- A... a diadem?
- Pozostał tam, gdzie go ukryłam, kiedy usłyszałam, jak Baron przedziera się ku mnie
przez puszczę. Ukryłam go w dziupli drzewa.

- W dziupli? Jakiego drzewa? Gdzie to było?
- W puszczy, w Albanii. W odludnym miejscu, gdzie, jak myślałam, nie będzie go szukać
moja matka.
- W Albanii... - powtórzył Harry. Z zamętu wyłaniał się wreszcie ukryty sens i teraz
zrozumiał, dlaczego powiedziała mu to, czego nie chciała zdradzić Flitwickowi i
Dumbledore’owi. - Opowiedziałaś to już komuś, prawda? Innemu uczniowi, tak?
Zamknęła oczy i kiwnęła głową.
- Nie miałam... pojęcia... on był... był taki przymilny... myślałam... że mnie rozumie... że
mi współczuje...
Tak, pomyślał Harry, Tom Riddle z całą pewnością dobrze rozumiał Helenę Ravenclaw,
jej pragnienie posiadania słynnych, obdarzonych wielką mocą przedmiotów, do których nie
miała prawa.
- Nie byłaś pierwszą osobą, z której Riddle wyciągnął coś pochlebstwami i udawanym
współczuciem - mruknął cicho. - Kiedy chciał, potrafił być naprawdę czarujący...
A więc Tomowi Riddle’owi udało się zdobyć informację o miejscu ukrycia zaginionego
diademu Roweny Ravenclaw. Udał się do tej odległej puszczy i wyjął diadem z dziupli,
prawdopodobnie zaraz po opuszczeniu Hogwartu, zanim zaczął pracować w sklepie Borgina i
Burkesa. A te albańskie odludzia musiały mu się wydać znakomitym miejscem na kryjówkę,
gdy o wiele później, już jako Lord Voldemort, musiał na dziesięć długich lat zniknąć i lizać
rany w spokoju.
Ale diademu, kiedy już stał się jego drogocennym horkruksem, nie pozostawił w tym
byle jakim, bezimiennym drzewie... nie, diadem musiał potajemnie wrócić do swojego
prawdziwego domu i dlatego Voldemort przywiózł go tutaj...
- ...tej nocy, w której poprosił o pracę w szkołę! - powiedział na głos Harry, kończąc swój
tok rozumowania.
- Słucham?
- Ukrył diadem w zamku tej nocy, kiedy poprosił Dumbledore’a o posadę nauczyciela! Wypowiedzenie na głos pozwoliło mu to wszystko zrozumieć. - Musiał to zrobić albo idąc do
gabinetu Dumbledore’a, albo z niego wracając! Ale uznał, że wciąż warto starać się o posadę
w Hogwarcie... bo może udałoby mu się zdobyć i miecz Gryffindora... Dziękuję ci, dziękuję!
Zostawił ją zdumioną, unoszącą się w powietrzu w pustym korytarzu. Kiedy skręcił za
róg korytarza wiodącego do sali wejściowej, spojrzał na zegarek. Do północy brakowało
pięciu minut i choć już wiedział, czym jest ostatni horkruks, nie przybliżył się do odkrycia,
gdzie się znajduje...

Całe pokolenia uczniów bezskutecznie poszukiwały diademu; to wskazywało, że nie
został ukryty w wieży Ravenclawu... ale jeśli nie tam, to gdzie? Jaką kryjówkę odkrył Tom
Riddle wewnątrz zamku Hogwart, która wydała mu się całkowicie bezpieczna na wieki?
Zagubiony w tych myślach minął narożnik, ale zaledwie zdążył przejść parę kroków
wzdłuż następnego korytarza, gdy okno po jego lewej stronie roztrzaskało się z ogłuszającym
hukiem. Uskoczył w bok. Olbrzymia postać wpadła na korytarz przez dziurę po oknie, a po
chwili odłączyło się od niej coś dużego i włochatego, co skomląc, rzuciło się na Harry’ego.
- Hagrid! - krzyknął Harry, starając się uwolnić od umizgów brytana Kła, gdy olbrzymia
postać dźwignęła się na nogi. - Skąd ty, do...
- Harry, jesteś tutaj! Jesteś!
Hagrid pochylił się, uścisnął go tak, że zatrzeszczały mu żebra, a potem podbiegł do
roztrzaskanego okna.
- Dobry chłopak, dobry! - ryknął. - Zaraz do ciebie przyjdę, Graupku, poczekaj na mnie!
Za Hagridem, w ciemnościach nocy, Harry dostrzegł rozbłyski światła i usłyszał dziwny,
przenikliwy wrzask. Zerknął na zegarek: była północ. Bitwa się rozpoczęła.
- Cholibka, Harry! - wydyszał Hagrid. - To jest to, co nie? Czas powalczyć!
- Hagridzie, skąd przybywasz?
- Siedziałem sobie w jaskini i usłyszałem Sam-Wiesz-Kogo. Niesie się ten jego głos, co?
„Macie do północy wydać mi Pottera". Zaraz sobie pomyślałem, że musisz tu być, no i co jest
grane. Do nogi, Kieł. No to żeśmy tu przyszli, żeby się włączyć, ja, Graupek i Kieł.
Przedarliśmy się przez las, Graupek nas niósł, mnie i Kła. Kazałem mu nas zostawić w
zamku, a on wcisnął mnie przez okno, niech go szlag. Nie o to mi dokładnie chodziło, ale...
zaraz, a gdzie Ron i Hermiona?
- To jest pytanie. Chodźmy.
Ruszyli razem korytarzem, Kieł w podskokach obok nich. Harry słyszał już dochodzące
zewsząd odgłosy zamieszania, tupot nóg, krzyki, a przez okna widział coraz więcej
rozbłysków światła na ciemnych błoniach.
- Harry, gdzie my lecimy? - wydyszał za jego plecami Hagrid, którego ciężkie kroki
sprawiały, że dygotały deski w podłodze.
- Sam jeszcze nie wiem - odrzekł Harry, skręcając na chybił trafił - ale Ron i Hermiona
muszą tu gdzieś być.
Zobaczyli pierwsze ofiary bitwy: dwa kamienne gargulce, zwykle strzegące wejścia do
pokoju nauczycielskiego, leżały roztrzaskane zaklęciem, które musiało wpaść przez kolejne
rozbite okno. Kiedy Harry przeskoczył nad jedną z oderwanych głów, jęknęła słabym głosem:

- Och, nie przejmuj się mną... ja tu sobie polezę i rozsypię się w proch...
Brzydka twarz przypomniała nagle Harry’emu marmurowe popiersie Roweny Ravenclaw
w domu Ksenofiliusa, z dziwacznym stroikiem na głowie, a potem posąg w wieży
Ravenclawu, z kamiennym diademem na białych kędziorach...
A kiedy dobiegł do końca korytarza, powróciło do niego wspomnienie trzeciego
kamiennego posągu: brzydkiego starego maga, któremu sam włożył kiedyś na głowę perukę i
jakiś stary diadem. I doznał nagłego olśnienia, które zapiekło go w środku jak łyk Ognistej
Whisky, tak że o mało co nie potknął się i nie przewrócił.
Już wiedział, gdzie czeka na niego ostatni horkruks...
Tom Riddle, który nie ufał nikomu i zawsze działał sam, mógł być na tyle zarozumiały, by
sądzić, że tylko on przeniknął najgłębsze tajemnice Hogwartu. Oczywiście Dumbledore i
Flitwick, wzorowi uczniowie, nigdy nie dotarli do tego miejsca, ale on, Harry, często zbaczał
z utartych szlaków, gdy był w szkole... To był sekret, który poznali on i Voldemort, a o
którego istnieniu Dumbledore nigdy się nie dowiedział...
Z tych rozmyślań wytrąciła go biegnąca korytarzem profesor Sprout, a za nią pędził
Neville i pół tuzina innych uczniów, wszyscy w nausznikach, niosąc jakieś wielkie rośliny w
doniczkach.
- Mandragory! - krzyknął Neville przez ramię, gdy mijał Harry’ego. - Przerzucimy je
przez mury... to im się nie spodoba!
Harry już wiedział, dokąd iść, i przyspieszył, z Hagridem i Kłem depczącymi mu po
piętach. Mijali portret za portretem, a namalowane na nich postacie biegły razem z nimi czarodzieje i czarownice w kryzach i pantalonach, w zbrojach i pelerynach - wpychając się w
ramy innych portretów i wykrzykując nowiny z innych części zamku. Kiedy dobiegli do
końca korytarza, cały zamek zadygotał, olbrzymią wazę zdmuchnęło z postumentu ze
straszliwą siłą i Harry poznał, że są w mocy zaklęć o wiele bardziej złowrogich od tych,
którymi dysponowali nauczyciele i członkowie Zakonu Feniksa.
- Nie bój się, Kieł... do nogi! - ryknął Hagrid, ale wielki brytan uciekł, gdy w powietrzu
świsnęły jak szrapnele szczątki porcelany. Pobiegł za przerażonym psem, nie oglądając się na
Harry’ego.
Harry pędził z różdżką w pogotowiu przez korytarze wstrząsane wybuchami. Na całej
długości jednego z nich mały rycerz, Sir Cadogan, przeskakiwał z portretu w portret obok
niego, podzwaniając zbroją i bojowymi okrzykami dodając mu otuchy, a za nim cwałował
jego tłusty konik.

- Fanfaroni i dranie, nędzne psy i kundle! Przegnaj ich, Potter, przepędź ich, gdzie pieprz
rośnie!
Harry skręcił za róg korytarza i natknął się na Freda i grupkę uczniów, w tym Lee
Jordana i Hannę Abbott, stojących obok postumentu po posągu, za którym było jedno z
tajnych wyjść. Różdżki mieli w pogotowiu i nasłuchiwali przy ukrytym otworze.
- Piękna noc, co?! - krzyknął Fred, gdy zamek ponownie zadrżał w posadach.
Harry minął ich w biegu, szczęśliwy i przerażony zarazem. Wpadł do innego korytarza,
pełnego sów. Pani Norris miotała się tu i tam, prychając gniewnie i próbując trafić je
pazurami, zapewne po to, by zapędzić je z powrotem tam, gdzie powinny być...
- Potter!
Aberforth Dumbledore zagradzał mu drogę w końcu korytarza, trzymając różdżkę przed
sobą.
- Setki dzieciaków przebiegają przez mój pub!
- Wiem, ewakuujemy się. Voldemort...
- ...atakuje zamek, bo nie chcą mu ciebie wydać. Nie jestem głuchy, całe Hogsmeade go
słyszało. A nie przyszło wam na myśl, żeby wziąć paru Ślizgonów jako zakładników?
Wysłaliście w bezpieczne miejsce bękarty śmierciożerców. Nie byłoby mądrzej zatrzymać ich
tutaj?
- To by nie powstrzymało Voldemorta, a pana brat nigdy by czegoś takiego nie zrobił.
Aberforth chrząknął gniewnie i ruszył w przeciwną stronę.
„Pana brat nigdy by czegoś takiego nie zrobił... no tak, taka jest prawda", pomyślał
Harry, znowu biegnąc przed siebie. Dumbledore, który tak długo bronił Snape’a, nigdy by nie
wziął swoich uczniów na zakładników...
A potem minął pędem ostatni narożnik i wreszcie ich zobaczył, wydając okrzyk pełen
ulgi i furii, zobaczył Rona i Hermionę, oboje z dużymi, zakrzywionymi, brudnożółtymi
przedmiotami w ramionach. Ron miał pod pachą miotłę.
- Gdzie wy, do cholery, byliście?! - zawołał.
- W Komnacie Tajemnic - odrzekł Ron.
- W Komnacie... Co?! - zdumiał się Harry, zatrzymując się przed nimi.
- To pomysł Rona! - odpowiedziała zdyszana Hermiona. - Czy nie wspaniały? Ty
wyszedłeś, a ja mówię do Rona, nawet jak znajdziemy horkruksa, to jak go zniszczymy?
Jeszcze się nie pozbyliśmy pucharu! I wtedy on to wymyślił! Bazyliszek!
- Coś ty...
- Coś, żeby pozbyć się horkruksów - powiedział Ron.

Harry spojrzał na dziwne przedmioty, które ściskali w ramionach: wielkie, zakrzywione
kły, wydarte z czaszki martwego bazyliszka.
- Ale jak się tam dostaliście? - zapytał, patrząc na Rona. - Przecież trzeba znać mowę
wężów!
- On zna! - szepnęła Hermiona. - Pokaż mu, Ron!
Ron wydal z siebie przeraźliwy, zduszony syk.
- Słuchałem, jak to robiłeś, otwierając medalion - powiedział. - Musiałem trochę
potrenować, ale - wzruszył skromnie ramionami - udało się.
- Był niesamowity! - pisnęła Hermiona. - Naprawdę niesamowity!
- Więc... - Harry starał się zebrać myśli. - Więc...
- Więc mamy kolejnego horkruksa z głowy - powiedział Ron i wyjął spod kurtki pogięte
szczątki pucharu Helgi Hufflepuff. - Hermiona dziabnęła go kłem. Pomyślałem, że ona musi
to zrobić. Jeszcze nie miała tej przyjemności.
- Jesteś geniuszem! - krzyknął Harry.
- Ee... co tam... - bąknął Ron, chociaż widać było, że jest z siebie dumny. - A ty co
zdziałałeś?
Gdy to powiedział, nad ich głowami gruchnął grzmot. Kiedy opadł pył z sufitu, wszyscy
troje spojrzeli w górę i usłyszeli czyjś odległy krzyk.
- Wiem, jak diadem wygląda, i wiem, gdzie jest - powiedział szybko Harry. - Ukrył go
tam, gdzie ja schowałem mój stary podręcznik do eliksirów, tam, gdzie wszyscy chowali
różne rzeczy przez całe stulecia. Myślał, że tylko on odkrył to miejsce. Chodźcie.
Kiedy ściany ponownie zadygotały, poprowadził ich ukrytym wejściem i spiralnymi
schodami z powrotem do Pokoju Życzeń. Zastali w nim tylko trzy osoby: Ginny, Tonks i
jakąś starszą czarownicę w zjedzonym przez mole kapeluszu, w której Harry natychmiast
rozpoznał babcię Neville’a.
- Ach, Potter - powiedziała rzeczowym tonem, jakby na niego czekała. - Możesz nam
powiedzieć, co się dzieje?
- Nikomu nic się nie stało? - zapytały równocześnie Ginny i Tonks.
- O ile wiem, nie - odrzekł Harry. - Czy w przejściu do Świńskiego Łba wciąż są ludzie?
Wiedział, że Pokój Życzeń nie będzie się mógł przemienić, jeśli ktoś w nim będzie.
- Ja byłam ostatnia - odpowiedziała pani Longbottom. - Zamknęłam je zaklęciem,
uznałam, że byłoby niemądrze zostawić je otwarte, gdy Aberforth opuścił swój pub. Widziałeś
mojego wnuka?
- Walczy.

- Oczywiście - powiedziała z dumą. - Wybaczcie, ale muszę mu pomóc.
I z zadziwiającą prędkością pobiegła ku kamiennym stopniom.
Harry spojrzał na Tonks.
- Myślałem, że jesteś z Teddym i swoją matką?
- Nie mogłam wytrzymać, nie wiedząc... Ona się nim zaopiekuje... Widziałeś Remusa?
- Miał poprowadzić jedną z grup na błonia... Tonks bez słowa wybiegła z pokoju.
- Ginny - powiedział Harry - przykro mi, ale ty też musisz stąd wyjść. Tylko na jakiś
czas. Potem będziesz mogła wrócić.
Ginny rozpromieniła się.
- Ale potem tu wróć! - krzyknął za nią, kiedy pobiegła schodami za Tonks. - Musisz tu
wrócić!
- Chwileczkę! - odezwał się Ron ostrym tonem. - Zapomnieliśmy o kimś!
- O kim? - zapytała Hermiona.
- O skrzatach domowych, wszystkie są w kuchni, prawda?
- Uważasz, że powinny ruszyć z nami do boju? - zapytał Harry.
- Nie - odpowiedział z powagą Ron. - Uważam, że trzeba im powiedzieć, żeby stąd
uciekały. Chyba nie chcemy więcej Zgredków, prawda? Nie możemy im rozkazać, by za nas
umierały...
Kły bazyliszka z głośnym klekotem powypadały Hermionie z ramion. Podbiegła do
Rona, rzuciła mu się na szyję i pocałowała go w usta. Ron też rzucił kły i miotłę i
odpowiedział na to z takim entuzjazmem, że stopy Hermiony zawisły w powietrzu.
- Czy to odpowiedni moment? - zaprotestował nieśmiało Harry, a kiedy jedyną ich
reakcją było to, że przywarli do siebie jeszcze mocniej i zaczęli się oboje lekko chwiać w
miejscu, podniósł głos. - EJ! Jest wojna!
Oderwali się od siebie, ale wciąż nie wypuszczali się z objęć.
- Wiem, stary - powiedział Ron, który miał taką minę, jakby przed chwilą dostał
tłuczkiem w tył głowy. - Więc teraz albo nigdy, prawda?
- No dobra, ale co z horkruksem?! - krzyknął Harry. - Czy możecie się wstrzymać,
dopóki nie odnajdziemy tego diademu?
- Taak... przepraszam... - bąknął Ron i razem z Hermiona zabrał się do zbierania kłów
bazyliszka. Oboje mieli rumieńce na twarzach.
Kiedy weszli na korytarz na górze, od razu stało się jasne, że w ciągu tych kilkunastu
minut, które spędzili w Pokoju Życzeń, sytuacja w zamku uległa poważnemu pogorszeniu.
Ścianami i sklepieniami wstrząsały eksplozje, pył wisiał w powietrzu, a przez najbliższe okno

Harry zobaczył już prawie pod samym zamkiem rozbłyski zielonego i czerwonego światła.
Śmierciożercy byli już bardzo bliscy wdarcia się do środka. Spojrzawszy w dół, ujrzał
olbrzyma Graupa, ryczącego wściekle i wywijającego czymś, co wyglądało na kamiennego
gargulca wyrwanego z dachu.
- Miejmy nadzieję, że nadepnie na kilku! - powiedział Ron, a gdzieś z bliska dobiegły ich
wojownicze okrzyki.
- Byle nie na żadnego z naszych!
Harry odwrócił się i zobaczył Ginny i Tonks, z różdżkami skierowanymi w następne
okno, w którym brakowało kilku szybek. Ginny strzeliła właśnie dobrze wymierzonym
zaklęciem w grupę atakujących na dole.
- Dzielna dziewczyna! - ryknęła postać biegnąca ku nim przez chmurę pyłu i po chwili
Harry rozpoznał Aberfortha, który pędził z rozwianymi siwymi włosami, prowadząc grupkę
uczniów. - Wygląda na to, że przełamią Mur Północny, przyprowadzili własnych olbrzymów!
- Widziałeś Remusa? - zawołała za nim Tonks.
- Walczył z Dołohowem! - odkrzyknął Aberforth. - Potem go nie widziałem!
- Tonks - powiedziała Ginny. - Tonks, jestem pewna, że nic mu się nie stało...
Ale Tonks zniknęła już w chmurze pyłu, pędząc za Aberforthem.
Ginny odwróciła się do Harry’ego, Rona i Hermiony. Na jej twarzy malowała się
rozpacz.
- Wszystko będzie dobrze - powiedział Harry, wiedząc, że to puste słowa. - Ginny, zaraz
wrócimy, nie wychylaj się, schowaj się gdzieś... Idziemy! - zwrócił się do Rona i Hermiony.
Pobiegli do ściany, za którą Pokój Życzeń czekał, by spełnić czyjąś kolejną prośbę.
Potrzebne mi jest miejsce, w którym wszystko jest ukryte, błagał Harry w duchu i drzwi
zmaterializowały się, gdy po raz trzeci przeszedł wzdłuż ściany.
Zgiełk bitwy urwał się nagle, gdy przekroczyli próg i zamknęli za sobą drzwi. Pogrążyli
się w ciszy sali przestronnej jak wnętrze katedry, trochę przypominającej miasto z wąskimi
uliczkami, przy których piętrzyły się stosy przedmiotów ukrytych tam przez całe pokolenia
uczniów.
- I nigdy mu nie przyszło do głowy, że ktoś może tu wejść? - zapytał Ron, a jego głos
potoczył się echem w głuchej ciszy.
- Myślał, że tylko on o tym wie - odrzekł Harry.
- No i mylił się. Kiedyś też musiałem tu coś ukryć... Tędy - dodał. - Myślę, że to jest
gdzieś tam...

Minął wypchanego trolla i Znikającą Szafę, którą Draco Malfoy naprawił z tak
katastrofalnym skutkiem w ubiegłym roku, a potem się zawahał, omiatając spojrzeniem nawy
z rupieciami. Nie mógł sobie przypomnieć, w którą stronę teraz pójść...
- Accio diadem! - zawołała w rozpaczy Hermiona, ale nic nie pomknęło ku nim w
powietrzu.
Wyglądało na to, że podobnie jak skarbiec w Banku Gringotta, Pokój Życzeń też nie
zamierza tak łatwo wydać intruzom ukrytych w nim skarbów.
- Rozdzielmy się - zaproponował Harry. - Szukajcie kamiennego popiersia starca z
peruką i diademem na głowie! Powinien stać na komodzie, na pewno gdzieś tu blisko...
Ron i Hermiona wbiegli do najbliższych naw. Harry słyszał ich kroki odbijające się
echem od stosów rupieci, butelek, kapeluszy, skrzyń, foteli, książek, broni, mioteł, pałek...
- Gdzieś tu blisko... - mruknął pod nosem. - Gdzieś... gdzieś...
Zagłębiał się w labirynt, poszukując wzrokiem przedmiotów, które zapamiętał z
poprzednich odwiedzin w Pokoju Życzeń. Jego własny oddech szumiał mu głośno w uszach. I
nagle serce zabiło mu mocno: jest... tam... stara, złuszczona komoda, w której kiedyś ukrył
swój podręcznik do eliksirów, na komodzie podniszczony kamienny mag w zakurzonej
peruce, a na niej stary, zmatowiały diadem...
Już wyciągał rękę, choć od komody dzieliło go jeszcze z dziesięć stóp, kiedy usłyszał za
sobą głos:
- Zatrzymaj się, Potter.
Obrócił się błyskawicznie. Zobaczył Crabbe’a i Goyle’a z wycelowanymi w niego
różdżkami. A w wąskiej szparze między ich szyderczymi twarzami ujrzał Dracona Malfoya.
- Masz moją różdżkę, Potter - powiedział Malfoy, wystawiając swoją między Crabbe’a i
Goyle’a.
- Już nie jest twoja - wydyszał Harry, ściskając mocniej głogową różdżkę. - Zwycięzca
bierze wszystko, Malfoy. A kto ci pożyczył twoją?
- Moja matka.
Harry parsknął śmiechem, choć sytuacja wcale nie była zabawna. Nie słyszał już kroków
Rona i Hermiony. Musieli zabrnąć gdzieś dalej, szukając diademu.
- Więc jak to się stało, że nie jesteście przy Voldemorcie?
- Chcemy zasłużyć na nagrodę - odparł Crabbe. Miał niespodziewanie miękki głos, jak na
tak wielkiego osiłka; Harry usłyszał jego głos chyba po raz pierwszy w życiu. Uśmiechał się
jak dziecko, któremu obiecano dużą torebkę słodyczy. - Zostaliśmy w tyle, Potter.
Stwierdziliśmy, że nie będziemy uciekać. Postanowiliśmy przyprowadzić cię do niego.

- Nieźle pomyślane - zakpił Harry.
Aż trudno mu było uwierzyć, że jest już tak blisko celu, a w ostatniej chwili drogę
zagrodzili mu Malfoy, Crabbe i Goyle. Zaczął się powoli przesuwać ku miejscu, gdzie na
głowie kamiennego posągu wisiał krzywo horkruks. Gdyby tylko udało mu się go złapać,
zanim zacznie się walka...
- To jak się tu dostaliście? - zapytał, chcąc odwrócić ich uwagę.
- Można powiedzieć, że właściwie mieszkałem tu przez cały ostatni rok - odrzekł
szorstko Malfoy. - Wiem, jak tu wejść.
- A my ukrywaliśmy się na korytarzu - burknął Goyle. - Znamy już Zaklęcie
Kamienielona! No i tak sobie patrzymy - uśmiechnął się głupawo - a ty się zjawiasz i mędzisz
coś o jakimś daj-dymie. Co to jest daj-dym?
- Harry? - rozległ się nagle głos Rona zza ściany rupieci po prawej stronie Harry’ego. Rozmawiasz z kimś?
Crabbe błyskawicznie wycelował różdżkę w górę starych mebli, połamanych skrzyń,
starych książek i szat i krzyknął:
- Descendo!
Ściana zachwiała się i zaczęła się osuwać w sąsiednią nawę, w której stał Ron.
- Ron! - ryknął Harry, gdzieś w pobliżu krzyknęła Hermiona i rozległ się łoskot rupieci
roztrzaskujących się o podłogę po drugiej stronie ściany. Skierował w nią różdżkę i krzyknął:
- Finite! - a ściana odzyskała równowagę.
- Nie! - krzyknął Malfoy, przytrzymując rękę Crabbe’a, który już chciał powtórzyć
zaklęcie. - Jak rozwalisz cały pokój, możemy nie znaleźć tego jakiegoś diademu!
- No i co z tego? - zdziwił się Crabbe, oswobadzając rękę. - Czarny Pan chce dorwać
Pottera, po co nam ten cały daj-dym?
- Potter po to tu przyszedł - powiedział Malfoy, z trudem ukrywając zniecierpliwienie
tępotą swoich kolegów - więc to musi znaczyć...
- Co musi znaczyć? - warknął Crabbe. - A kogo obchodzi, co ty sobie myślisz, Draco?
Kicham na twoje rozkazy. Ty i twój stary jesteście już skończeni.
- Harry?! - zawołał ponownie Ron z drugiej strony ściany rupieci. - Co się dzieje?
- Harry? - przedrzeźnił go Crabbe. - Co się dzieje... NIE, Potter! Crucio!
Harry rzucił się po diadem, zaklęcie Crabbe’a nie trafiło go, ale ugodziło w kamienne
popiersie, które wyleciało w powietrze. Diadem śmignął w górę, a potem spadł, znikając w
masie rupieci.

- NIE! - krzyknął Malfoy, ponownie łapiąc Crabbe’a za przedramię. - Czarny Pan chce go
mieć żywego...
- Przecież go nie zabijam! - ryknął Crabbe, strącając rękę Malfoya. - Ale jak mi się uda,
to go rąbnę! Martwy też ucieszy Czarnego Pana, co za róż...
Grot szkarłatnego światła świsnął tuż obok Harry’ego. Za jego plecami Hermiona
wbiegła do nawy i strzeliła oszałamiaczem prosto w głowę Crabbe’a. Nie trafiła tylko dlatego,
że w ostatniej chwili Malfoy szarpnął go w bok.
- To ta szlama! Avada Kedavra!
Hermiona dala nurka w bok, a w Harrym zawrzało, zapomniał nawet o horkruksie.
Strzelił zaklęciem oszałamiającym w Crabbe’a, który uchylił się, wytrącając Malfoyowi
różdżkę z ręki. Potoczyła się po podłodze i znikła pod górą połamanych mebli i pudel.
- Nie zabijajcie go! NIE ZABIJAJCIE GO! - ryknął Malfoy na Crabbe’a i Goyle’a,
którzy już celowali w Harry’ego.
Zawahali się, a Harry wykorzystał to i krzyknął:
- Expelliarmus!
Różdżka wyleciała Goyle’owi z ręki i znikła w stosie rupieci. Podskoczył głupio w
miejscu, chcąc ją odzyskać. Malfby uchylił się przed kolejnym oszałamiaczem Hermiony, a
Ron, który pojawił się nagle na końcu nawy, strzelił w Crabbe’a Zaklęciem Pełnego Porażenia
Ciała, ale chybił o cal.
Crabbe okręcił się w miejscu i ponownie wrzasnął:
- Avada Kedavra!
Ron zdążył odskoczyć przed nadlatującym strumieniem zielonego światła. Pozbawiony
różdżki Malfoy schował się za jakąś kulawą szafę, Hermiona już pędziła ku nim, trafiając w
biegu Goyle’a zaklęciem oszałamiającym.
- Jest gdzieś tu! - krzyknął do niej Harry, wskazując na górę rupieci, w którą wpadł
diadem. - Poszukaj go, a ja pomogę Ro...
- HARRY! - krzyknęła.
Usłyszał za sobą dziwny hałas, jakby ryk nadciągającej pożogi. Odwrócił się i zobaczył
pędzących ku nim Rona i Crabbe’a.
- Lubisz na gorąco, łachudro?! - wrzasnął w biegu Crabbe.
Ale chyba już stracił kontrolę nad tym, co zrobił. Ścigały ich olbrzymie płomienie, liżąc
ściany rupieci, które w mgnieniu oka zamieniały się w czarny popiół.
- Aguamenti! - ryknął Harry, ale strumień wody, który wystrzelił z końca jego różdżki,
wyparował w powietrzu.

- UCIEKAJ!
Malfoy złapał oszołomionego Goyle’a i pociągnął za sobą, Crabbe, już na dobre
przerażony, przegonił ich, Harry, Ron i Hermiona puścili się za nim biegiem, uciekając przed
ścigającym ich ogniem. A nie był to zwykły ogień. Crabbe użył zaklęcia, którego Harry nie
znal. Kiedy skręcili za róg, płomienie nadal ich ścigały jak żywe, obdarzone zmysłami istoty
ogarnięte żądzą mordu. I nagle naprawdę zamieniły się w sforę dzikich bestii! Teraz wśród
stosów rupieci hulały ogniste węże, chimery i smoki, podrzucając kłami i pazurami szczątki
pamiątek wielu stuleci, zanim je strawiła szalejąca pożoga.
Malfoy, Crabbe i Goyle gdzieś znikli. Harry, Ron i Hermiona zamarli w miejscu, otoczeni
pierścieniem rozwścieczonych potworów, który zacieśniał się coraz bardziej, buchając
straszliwym żarem.
- Co zrobimy?! - wrzasnęła Hermiona, przekrzykując ryk ognia. - Co zrobimy?!!!
- Trzymaj!
Harry wyszarpnął z najbliższego stosu rupieci dwie stare, toporne miotły i rzucił jedną
Ronowi, który szybko jej dosiadł i wciągnął Hermionę za siebie. Harry dosiadł drugiej miotły,
a potem odbili się mocno nogami od podłogi i śmignęli w powietrze, ledwo unikając ciosu
ognistego, rogatego ptaszydła, które kłapnęło na nich dziobem. Pod nimi rozpętało się już
piekło, kłęby dymu i płomienie szalały wszędzie, pożerając tajne owoce przemytu i
zakazanych eksperymentów całych pokoleń uczniów, niszcząc raz na zawsze sekrety
niezliczonych dusz, które szukały schronienia w tym pokoju. Harry nie mógł nigdzie dostrzec
nawet śladu po Malfoyu, Crabbie i Goyle’u, choć wypatrując ich, szybował na tyle nisko, na
ile starczyło mu odwagi, nad grasującymi wszędzie ognistymi potworami. Wszędzie był tylko
ogień... co za potworna śmierć... przecież tego nie chciał...
- Harry, wynośmy się stąd! Do wyjścia! - wrzasnął Ron, choć przez buchające kłęby
czarnego dymu nie było widać, gdzie są drzwi.
Nagle wśród ryku pożerających wszystko płomieni Harry dosłyszał piskliwy, żałosny,
ludzki krzyk.
- Nieee! To... zbyt... niebezpieczne! - ryknął Ron, ale Harry już zrobił gwałtowny zwrot
w powietrzu.
Okulary dawały mu pewną ochronę przed dymem. Przeczesywał wzrokiem szalejącą pod
nim pożogę, szukając jakiegoś znaku życia, jakiejś nogi, ręki, twarzy jeszcze nie spalonych na
węgiel...
I wreszcie ich zobaczył: Malfoy obejmował nieprzytomnego Goyle’a, tkwiąc na szczycie
chwiejnego stosu zwęglonych biurek. Zanurkował ku nim. Malfoy dostrzegł go i wyciągnął

rękę, ale choć Harry zdołał ją uchwycić, natychmiast zrozumiał, że to na nic: Goyle był za
ciężki i spocona dłoń Malfoy a wyśliznęła mu się z ręki...
- HARRY, ZABIJĘ CIĘ, JEŚLI PRZEZ NICH ZGINIEMY! - usłyszał krzyk Rona.
Zobaczył, że rzuca się na nich wielka ognista chimera, i prawie w tej samej chwili Ron
przy pomocy Hermiony wciągnął Goyle’a na swoją miotłę. Natychmiast poderwali się w
górę, przetaczając się na bok ostrym wirażem, a Malfoy wgramolił się na miotłę za plecami
Harry’ego.
- Drzwi, do drzwi, do drzwi! - wrzeszczał mu Malfoy w ucho i Harry przyspieszył, lecąc
za Ronem, Hermioną i Goyle’em przez kłęby czarnego dymu.
Brakło mu tchu, a wokoło wylatywały w powietrze ostatnie przedmioty, których jeszcze
nie strawił ogień, bo ogniste potwory podrzucały je wysoko, jakby świętując swoje
zwycięstwo. Puchary i tarcze, połyskujący naszyjnik i stary, zmatowiały diadem...
- CO ROBISZ, CO ROBISZ?! DRZWI SĄ TAAAM!!! - wrzasnął Malfoy.
Harry zrobił gwałtowny skręt i zanurkował. Diadem opadał powoli, obracając się i
migocąc w powietrzu, prosto w paszczę ognistego węża... Niemal w ostatniej chwili Harry
chwycił go i wcisnął na przegub...
Wąż zaatakował. Harry znowu zrobił ostry wiraż, a potem poderwał się w górę i pomknął
prosto tam, gdzie - jak modlił się w duchu - powinny być drzwi. Rona, Hermiony i Goyle’a
nigdzie nie widział, Malfoy wrzeszczał i ściskał go tak mocno, że poczuł ból w żebrach. I
nagle, poprzez kłęby dymu, dostrzegł prostokątną plamę na ścianie, skierował tam miotłę i po
chwili odetchnął głęboko świeżym powietrzem, zanim uderzyli w przeciwległy mur korytarza
za drzwiami.
Malfoy spadł z miotły i leżał twarzą w dół, dysząc, kaszląc i wymiotując. Harry
przetoczył się na plecy i usiadł. Drzwi do Pokoju Życzeń znikły, a opodal zobaczył Rona i
Hermionę siedzących na podłodze obok wciąż nieprzytomnego Goyle’a. Oni też
zachłystywali się świeżym powietrzem.
- C-rabbe - wykrztusił Malfoy, gdy tylko odzyskał mowę. - C-Crabbe...
- Nie żyje - odrzekł szorstko Ron.
Zapadło milczenie, słychać było tylko zdyszane oddechy i kaszel. A potem całym
zamkiem wstrząsnął łoskot i obok nich przegalopowała kawalkada bezgłowych widm na
koniach; głowy jeźdźców wyły pod ich pachami, żądne krwi. Harry podźwignął się i
rozejrzał. Wokoło wciąż toczyła się bitwa. Prócz dzikich wrzasków oddalającego się
Polowania bez Głów zewsząd dochodziły inne krzyki. Ogarnęła go panika.
- Gdzie jest Ginny? Była tutaj. Miała wrócić do Pokoju Życzeń.

- O kurczę, myślisz, że po tym pożarze Pokój jeszcze działa? - zapytał Ron, ale i on
wstał, rozcierając sobie piersi i wypatrując na prawo i na lewo. - Może rozdzielimy się i
poszukamy...
- Nie - powiedziała Hermiona, wstając. Tylko Malfoy i Goyle leżeli wciąż bezwładnie na
podłodze, żaden nie miał różdżki. - Trzymajmy się razem. Idźmy stąd... Harry, co ty masz na
ręce?
- Co? Ach, tak...
Ściągnął diadem z przegubu i przyjrzał mu się dokładniej. Był wciąż gorący, poczerniały
od sadzy, ale dało się jeszcze odczytać wygrawerowane słowa: Kto ma olej w głowie, temu
dość po słowie. Wyciekała z niego jakaś ciemna, kleista substancja podobna do krwi. Nagle
poczuł, że diadem zadygotał, a po chwili rozpadł mu się w rękach, i usłyszał bardzo słaby,
daleki krzyk bólu, dochodzący jednak nie z błoni albo wnętrza zamku, tylko z tego czegoś, co
właśnie rozpadło się na kawałeczki.
- To musiała być Szatańska Pożoga! - jęknęła Hermiona, patrząc na zwęglone szczątki.
- Co?
- Szatańska Pożoga... to jedna z substancji, która niszczy horkruksy, ale nigdy w życiu nie
odważyłabym się jej użyć, jest strasznie niebezpieczna. Skąd Crabbe wiedział, jak...
- Musiał się nauczyć od Carrowów - mruknął posępnie Harry.
- Tylko szkoda, że przestał uważać, kiedy mówili, jak to powstrzymać - powiedział Ron,
który miał osmalone włosy i czarną od sadzy twarz podobnie jak Hermiona. - Gdyby nie
próbował nas pozabijać, byłoby mi nawet żal, że nie żyje.
- Ale... rozumiecie, co to znaczy? - szepnęła Hermiona. - To znaczy, że gdybyśmy tylko
dorwali tego węża...
Urwała, bo korytarz wypełniły odgłosy walki. Harry rozejrzał się zrozpaczony, czując, że
zamiera mu serce. Śmierciożercy wdarli się do zamku. Zobaczył cofających się w ich stronę
Freda i Percy’ego, obaj walczyli z zakapturzonymi i zamaskowanymi postaciami.
Harry, Ron i Hermiona pobiegli, aby im pomóc. Świetliste groty śmigały we wszystkie
strony. Śmierciożerca, z którym walczył Percy, zaczął się szybko cofać, kaptur spadł mu z
głowy i zobaczyli wysokie czoło i włosy przetykane siwizną...
- Hej, panie ministrze! - ryknął Percy, trafiając go kolejnym zaklęciem. Thicknesse
wypuścił różdżkę i złapał się za szatę na piersiach. - Czy już panu mówiłem, że rezygnuję z
pracy?
- Żartujesz, Percy! - krzyknął Fred, gdy jego przeciwnik padł, trafiony trzema
oszałamiaczami.

Thicknesse też upadł, cały pokrywając się kolcami; wyglądał, jakby się zamieniał w
jeżowca morskiego. Fred spojrzał na Percy’ego z satysfakcją.
- Ty naprawdę żartujesz, Percy... Nie pamiętam, byś żartował, odkąd...
Powietrze eksplodowało. Stali razem, Harry, Ron, Hermiona, Fred i Percy, nad dwoma
śmierciożercami, z których jeden był oszołomiony, a drugi transmutowany, i wydawało się, że
przynajmniej chwilowo nic im nie grozi, gdy wtem świat wokół nich rozpadł się jak domek z
kart. Harry poczuł, że szybuje w powietrzu, i jedyne, co mógł zrobić, to trzymać kurczowo tę
małą drewnianą pałeczkę, która była jego jedyną bronią, i osłonić głowę rękami. Słyszał
krzyki swoich towarzyszy i nie miał pojęcia, co się z nimi stało...
A potem świat znowu wyłonił się w bólu i półmroku. Leżał przywalony gruzem. Po
zimnym powiewie poznał, że eksplozja zdmuchnęła cały bok zamku, a po gorącej, kleistej
mazi ściekającej mu po policzku, że obficie krwawi. Nagle usłyszał przeraźliwy krzyk, który
targnął jego trzewiami, wyraz straszliwej męki, której nie mogły spowodować ani płomienie,
ani zaklęcia, i z najwyższym trudem dźwignął się na nogi, ogarnięty takim przerażeniem,
jakiego w tym dniu jeszcze nie doznał, jakiego być może jeszcze nigdy w życiu nie zaznał.
Hermiona też wygrzebywała się spośród gruzowiska, a tam, gdzie jeszcze przed paroma
sekundami była ściana, zobaczył grupkę trzech rudowłosych postaci. Złapał Hermionę za rękę
i oboje ruszyli ku nim, chwiejąc się i potykając o bryły kamienia i połamane deski.
- Nie... nie... nie!!! - krzyczał ktoś rozpaczliwie. - Nie! Fred! Nieeee!
Percy potrząsał bratem, obok nich klęczał Ron, a Fred miał martwe, niewidzące oczy; na
jego zastygłej twarzy wciąż błąkał się uśmiech.

ROZDZIAŁ

TRZYDZIESTY DRUGI

Czarna Różdżka
Świat się skończył, więc dlaczego bitwa wciąż trwa, dlaczego w całym zamku nie
zapadła pełna zgrozy cisza, dlaczego walczący nie rzucili broni? Harry nie panował już nad
swoimi myślami, które krążyły mu po głowie, szydząc z praw logiki, a i wszystkie zmysły
zdawały się go okłamywać, bo przecież to niemożliwe, by Fred Weasley był już martwy...
A potem za wielką dziurą wyrwaną w boku zamku przeleciało jakieś ciało i z ciemności
pomknęły ku nim zaklęcia, godząc w ścianę tuż nad ich głowami.
- Padnij! - krzyknął Harry, bo nowe świetliste groty już mknęły ku nim z czerni nocy.
Obaj z Ronem chwycili Hermionę i pociągnęli ją na podłogę, ale Percy nadal osłaniał
Freda własnym ciałem.
- Percy, chodź, musimy stąd uciekać! - krzyknął Harry, ale ten tylko potrząsnął głową.
- Percy! - Harry zobaczył strużki łez żłobiące brud na twarzy Rona, który złapał starszego
brata za ramiona, próbując go odciągnąć od nieruchomego ciała Freda. - Percy, już mu nie
pomożesz! Musimy iść...
Hermiona wrzasnęła, a kiedy Harry się odwrócił, nie musiał jej pytać, dlaczego.
Olbrzymi pająk wielkości małego samochodu próbował wcisnąć się przez dziurę w ścianie:
jeden z potomków Aragoga włączył się do walki.
Ron i Harry krzyknęli jednocześnie, a ich zaklęcia zderzyły się, odrzucając potwora do
tyłu. Zniknął w ciemności, wymachując rozpaczliwie odnóżami.
- Przyprowadził przyjaciół! - zawołał Harry, patrząc przez wyrwę w ścianie na mury
zamku, po których wspinało się więcej pająków, uwolnionych z Zakazanego Lasu, gdzie
musieli się już dostać śmierciożercy.
Wystrzelił kilka zaklęć oszałamiających, trafiając przywódcę, który runął w dół, strącając
swoich towarzyszy, i zniknął z pola widzenia. Kolejne świetliste groty świsnęły Harry’emu
nad głową tak blisko, że poczuł, jak włosy stają mu dęba.
- Wynosimy się stąd! TERAZ!

Popchnąwszy przed siebie Hermionę z Ronem, pochylił się i chwycił ciało Freda pod
pachy. Percy, zrozumiawszy, o co mu chodzi, oderwał się od ciała i pomógł mu: obaj,
pochyleni nisko, by uchronić się przed miotanymi w nich z błoni zaklęciami, odciągnęli Freda
od wyrwy w murze.
- Tutaj - powiedział Harry.
Złożyli ciało w niszy po jakiejś zbroi. Harry nie miał siły patrzeć na nie ani sekundy
dłużej, niż musiał, więc upewniwszy się, że jest dobrze ukryte, popędził za Ronem i
Hermiona. Malfoy i Goyle gdzieś znikli, ale w końcu korytarza, teraz wypełnionego pyłem i
spadającymi zewsząd kawałkami tynku, zobaczył wiele postaci, biegających w tę i tamtą
stronę, nie wiadomo, wrogów czy przyjaciół. Minąwszy róg korytarza, Percy ryknął:
„ROOKWOOD!" i pognał w stronę wysokiego mężczyzny, ścigającego grupkę uczniów.
- Harry, tutaj! - usłyszał krzyk Hermiony.
Wciągnęła już Rona za gobelin. Trzymała go w objęciach i przez chwilę Harry’emu
błysnęła w głowie idiotyczna myśl, że znowu się całują, ale zrozumiał, że Hermiona próbuje
powstrzymać Rona przed pobiegnięciem za Percym.
- Posłuchaj mnie... POSŁUCHAJ, RON!
- Chcę pomóc... chcę zabijać śmierciożerców... Jego umazaną pyłem i sadzą twarz
wykrzywiał grymas, cały dygotał z wściekłości i rozpaczy.
- Ron, tylko my możemy to wszystko zakończyć! Błagam cię... Ron... musimy odnaleźć
węża... musimy zabić węża!
Harry wiedział, co Ron teraz czuje. Pościg za jeszcze jednym horkruksem nie mógł mu
przynieść ulgi, jaką daje zemsta. On też pragnął walczyć, chciał ukarać morderców Freda,
chciał odnaleźć innych Weasleyów, a przede wszystkim chciał się upewnić, że Ginny... ale tej
myśli nie pozwolił uformować się do końca...
- Będziemy walczyć! - powiedziała Hermiona. - Będziemy musieli, żeby dopaść tego
węża! Ale nie zapominajmy o tym, co mamy z-zrobić! Tylko my możemy położyć temu kres!
Ona też szlochała, ocierając sobie twarz porwanym, nadpalonym rękawem, ale wzięła
parę głębokich oddechów i wciąż trzymając mocno Rona, zwróciła się do Harry’ego:
- Musisz odnaleźć Voldemorta, bo przecież wąż jest z nim, prawda? Zrób to, Harry...
zajrzyj do jego świadomości!
Dlaczego to było takie łatwe? Bo blizna bolała go już od wielu godzin, żeby mógł
zobaczyć myśli Voldemorta? Zamknął oczy i natychmiast krzyki, huki i odległe odgłosy
bitwy przycichły, jakby stał gdzieś daleko, bardzo daleko...

Stał pośrodku opustoszałego, ale dziwnie znanego mu pokoju z łuszczącymi się tapetami
na ścianach. Wszystkie okna prócz jednego zabite były deskami. Przez to jedno okno widać
było w oddali rozbłyski światła tam, gdzie stał zamek, ale w pokoju było ciemno, paliła się
tylko jedna oliwna lampka.
Przetaczał różdżkę między palcami, przyglądał się jej, myślami będąc w tym Pokoju w
zamku, w tajemnym Pokoju, który tylko on znał, w Pokoju, którego istnienie, tak jak istnienie
Komnaty, mógł odkryć tylko ktoś taki jak on, ktoś tak mądry, tak przebiegły, obdarzony tak
wnikliwym umysłem... Ten chłopak, ta marionetka Dumbledore’a nigdy diademu nie
znajdzie... choć zaszedł już o wiele dalej, niż można się było po nim spodziewać... za daleko...
- Panie - rozległ się zrozpaczony, rwący się głos. Odwrócił się. W najciemniejszym kącie
pokoju siedział
Lucjusz Malfoy, w łachmanach, wciąż ze śladami po karze, jaką otrzymał po ostatniej
ucieczce chłopca. Jedno oko miał zamknięte i podpuchnięte.
- Panie... błagam... mój syn...
- Jeśli twój syn zginął, Lucjuszu, to nie moja wina. Nie przyszedł, aby walczyć po mojej
stronie, jak reszta Ślizgonów. Może postanowił zostać przyjacielem Harry’ego Pottera?
- Nie... nigdy - wyszeptał Malfoy.
- Oby tak było.
- Nie obawiasz się, panie... nie obawiasz się, że Pottera mógł już zabić ktoś inny? zapytał Malfoy roztrzęsionym głosem. - Czy nie byłoby rozsądniej... wybacz mi, panie...
żebyś przerwał tę bitwę, wkroczył do zamku i... s-sam go odnalazł?
- Nie udawaj, Lucjuszu. Chcesz przerwać bitwę, żeby zobaczyć, co stało się z twoim
synem. A ja nie muszę szukać Pottera. Zanim nastanie świt, Potter sam mnie odnajdzie.
Voldemort ponownie opuścił wzrok na różdżkę. Niepokoiła go... a to, co niepokoiło
Lorda Voldemorta, zawsze musiało być zmienione...
- Przyprowadź mi tu Snape’a.
- Snape’a... p-panie m-mój?
- Snape’a. Zaraz. Jest mi potrzebny. Chcę, żeby mi... w czymś usłużył. Idź.
Przerażony Lucjusz opuścił pokój, potykając się w ciemności. Voldemort stał nadal,
obracając różdżkę w palcach i przyglądając się jej uważnie.
- To jedyny sposób, Nagini - szepnął i rozejrzał się po pokoju.
W powietrzu zawieszony był olbrzymi, gruby wąż, skręcający się z leniwym wdziękiem
w chronionej zaklęciami przestrzeni, którą mu wyczarował, wewnątrz świetlistej,
przezroczystej kuli.

Że zduszonym okrzykiem Harry wyrwał się ze świadomości Voldemorta i otworzył oczy.
Uszy natychmiast zaatakowały mu dzikie wycia i krzyki, łoskoty i huki.
- Jest we Wrzeszczącej Chacie. Wąż jest przy nim, w jakiejś magicznej kuli, która go
chroni. Właśnie posłał Lucjusza Malfoya po Snape’a.
- Voldemort jest we Wrzeszczącej Chacie? - powtórzyła z oburzeniem Hermiona. - Nie
walczy?
- Chyba uważa, że nie musi walczyć. Sądzi, że sam do niego przyjdę.
- Ale dlaczego?
- Wie, że szukam horkruksów... trzyma Nagini przy sobie... na pewno traktuje ją jako
przynętę... na mnie...
- No jasne - powiedział Ron, prężąc ramiona. - I dlatego nie możesz tam iść, bo on na
ciebie czeka, ciebie się spodziewa. Zostań tutaj, zaopiekuj się Hermioną, a ja pójdę i...
- Wy dwoje zostaniecie tutaj - przerwał mu Harry. - Nałożę pelerynę-niewidkę, pójdę tam
i wrócę, jak tylko...
- Nie - powiedziała Hermiona. - O wiele rozsądniej będzie, jak ja wezmę niewidkę i...
- Nawet o tym nie myśl - warknął Ron.
- Ron, nadaję się do tego tak samo jak... Gobelin u szczytu klatki schodowej, pod którym
stali, rozdarł się na dwie części.
- POTTER!
Stało tam dwóch zamaskowanych śmierciożerców, ale zanim zdążyli podnieść różdżki,
Hermiona krzyknęła:
- Glisseo!
Schody pod ich stopami wygładziły się w stromy zsyp i wszyscy troje zjechali w dół z
taką szybkością, że zaklęcia oszałamiające wystrzelone przez śmierciożerców świsnęły im
nad głowami. Przelecieli przez gobelin na dole schodów i potoczyli się po podłodze,
uderzając w przeciwległą ścianę.
- Duro! - krzyknęła Hermiona, wskazując różdżką na gobelin, który zamienił się w
kamień. Usłyszeli dwa głuche tąpnięcia, gdy śmierciożercy uderzyli w tę zaporę.
- Cofnąć się! - zawołał Ron i wszyscy troje przywarli do jakichś drzwi.
Przemknęło obok nich stado galopujących biurek gnane przez profesor McGonagall.
Chyba ich nie zauważyła, pędziła za biurkami z rozwianymi włosami, na twarzy miała
głębokie rozcięcie. Kiedy minęła róg korytarza, usłyszeli jej okrzyk:
- DO ATAKU!
- Harry, nakładaj pelerynę - powiedziała Hermiona. - Nie martw się o nas...

Ale on zarzucił ją na wszystkich troje. Choć ledwo się pod nią mieścili, wątpił, by
ktokolwiek dostrzegł ich stopy w pyle, który wisiał w powietrzu, pośród gradu spadających
kamieni i grud tynku, w rozbłyskach zaklęć.
Zbiegli po następnych schodach i znaleźli się w korytarzu pełnym walczących. Portrety
po obu stronach zatłoczone były widzami, którzy wykrzykiwali rady i zagrzewali do boju
uczniów
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śmierciożercom. Dean zdobył gdzieś różdżkę, bo walczył z Dołohowem, Parvati z Traversera.
Harry, Ron i Hermiona natychmiast unieśli różdżki, ale pojedynkujące się pary
przemieszczały się przed nimi tak szybko, że trudno im było dobrze wymierzyć zaklęcie, by
nie trafić kogoś ze swoich. Stali więc, "czekając na sposobność, by włączyć się do walki, gdy
nagle rozległo się donośne: „uiiiiiiiiiiiiii!" i nadleciał Irytek, ciskając w śmierciożerców
strączkami wnykopieniek, które omotywały im głowy wijącymi się zielonymi mackami.
- Auuu!
Kilka bulw uderzyło w pelerynę-niewidkę tuż nad głową Rona. Oślizgłe, zielone korzenie
zawisły absurdalnie w powietrzu, gdy Ron próbował je strząsnąć.
- Tam jest ktoś niewidzialny! - ryknął jeden z zamaskowanych śmierciożerców,
pokazując palcem.
Dean wykorzystał to i zwalił go na podłogę zaklęciem oszałamiającym. Dołohow
próbował pomścić towarzysza, ale Parvati trafiła go Zaklęciem Pełnego Porażenia Ciała.
- BIEGIEM! - krzyknął Harry. Uchwyciwszy kurczowo pelerynę, rzucili się z
pochylonymi nisko głowami między walczących, ślizgając się w kałużach soku z
wnykopieniek i zmierzając ku szczytowi marmurowych schodów.
- Jestem Draco Malfoy! Jestem po waszej stronie!
Draco stał u szczytu schodów, błagając o litość jakiegoś zamaskowanego śmierciożercę.
Harry trafił w biegu śmierciożercę zaklęciem oszałamiającym. Malfoy rozejrzał się, szukając
swojego wybawcy, a Ron spod peleryny rąbnął go pięścią w twarz. Malfoy upadł na leżącego
bezwładnie śmierciożercę. Krew ciekła mu z warg, a na jego twarzy malowało się głębokie
zdumienie.
- Już po raz drugi tej nocy uratowaliśmy ci życie, obłudny gnojku! - krzyknął Ron.
Na schodach i w sali wejściowej było więcej pojedynkujących się par. Wszędzie, gdzie
Harry spojrzał, czerniło się od peleryn śmierciożerców. Przy drzwiach wejściowych Yaxley
walczył z Flitwickiem, a tuż obok jakiś zamaskowany śmierciożerca z Kingsleyem.
Uczniowie biegali we wszystkie strony, niektórzy nieśli lub wlekli rannych przyjaciół. Harry
wystrzelił zaklęciem oszałamiającym w zamaskowanego śmierciożercę i chybił, ale o mało co

trafił nim Neville’a, który pojawił się znienacka, wymachując kiściami tentakuli. Jadowite
rośliny z ochotą owinęły się wokół najbliższego śmierciożercy i zaczęły go oplatać.
Harry, Ron i Hermiona zbiegli po marmurowych schodach. Na lewo od nich rozległ się
trzask rozbijanego szkła i z potrzaskanej klepsydry, pokazującej stan punktów zdobytych
przez dom, rozsypały się po sali szmaragdy, tak że ludzie ślizgali się po nich w biegu. Z
balkonu nad nimi spadły dwa ciała i coś szarego pomknęło ku nim na czterech nogach, by
zatopić zęby w jednej z ofiar.
- NIE! - wrzasnęła Hermiona, unosząc różdżkę.
Rozległ się ogłuszający huk i zaklęcie zmiotło Fenrira Greybacka z ciała Lavender
Brown. Uderzył plecami w marmurową balustradę, a kiedy próbował się podnieść, błysnęło i
kryształowa kula spadła mu na głowę. Osunął się na posadzkę i przestał się poruszać.
- Mam ich więcej! - krzyknęła profesor Trelawney znad balustrady. - Kto jeszcze chce?
Proszę bardzo!
I ruchem przypominającym serw tenisowy wyciągnęła z torby drugą olbrzymią
kryształową kulę i machnęła różdżką. Kula przeleciała przez salę i roztrzaskała jedno z okien.
W tej samej chwili ciężkie drzwi frontowe rozwarły się z hukiem i do środka wtargnęło
więcej wielkich pająków.
Powietrze rozdarły okrzyki przerażenia, walczący rozpierzchli się we wszystkie strony, a
czerwone i zielone groty zaklęć pomknęły w masę tłoczących się do sali potworów, które
zaczęły się cofać.
- Jak stąd wyjdziemy?! - zawołał Ron, przekrzykując tumult, ale zanim Harry czy
Hermiona zdołali mu odpowiedzieć, zostali odrzuceni na bok: to Hagrid zbiegał po schodach,
wymachując swoją parasolką w różowe kwiatki i rycząc:
- Nie róbcie im krzywdy! Nie róbcie im krzywdy!
- HAGRIDZIE, NIEEE!
Harry zapomniał o wszystkim. Wyskoczył spod peleryny i popędził ku niemu, zgięty
wpół, by uniknąć zaklęć, które teraz rozświetliły całą salę wejściową.
- HAGRID, WRACAJ!
Zanim jednak zdołał do niego dobiec, zobaczył, co się stało. Hagrid zniknął wśród
pająków, które miotając się rozpaczliwie i podrygując, wycofały się w jednym wielkim
kłębowisku na zewnątrz, unosząc go ze sobą.
- HAGRID!

Harry usłyszał, jak ktoś wykrzykuje jego imię, nie wiedział, czy woła go przyjaciel czy
wróg, nie dbał o to, zbiegał już po stopniach w ciemność, ścigając pająki unoszące swą
zdobycz. Hagrida nie było widać w kłębowisku odwłoków i nóg.
- HAAGRIIIID!
Wydawało mu się, że dostrzegł wielką rękę wynurzającą się z kłębowiska pająków, ale
gdy popędził ku nim, zatrzymała go olbrzymia stopa, która wyłoniła się z ciemności i
uderzyła w ziemię z taką siłą, że zadrżał grunt. Spojrzał w górę. Stał nad nim olbrzym,
wysoki na jakieś dwadzieścia stóp, z głową ukrytą w cieniu. Światło z drzwi zamku padało
tylko na jego owłosione łydki, podobne do pniaków. Jednym okrutnym, płynnym ruchem
roztrzaskał któreś z wyższych okien, wciskając przez nie masywną pięść. Grad szkła posypał
się na Harry’ego, zmuszając go do schronienia się w drzwiach.
- Och! - krzyknęła Hermiona, która razem z Ronem dobiegła do drzwi i spojrzała na
olbrzyma sięgającego przez okno po ludzi na korytarzu.
- NIE RÓB TEGO! - wrzasnął Ron, chwytając ją za rękę, gdy unosiła różdżkę. - Jak go
oszołomisz, to rozwali połowę zamku!
- HAGGER?!
Graup ruszył wzdłuż ściany zamku. Dopiero teraz Harry zdał sobie sprawę, że Graup jest
rzeczywiście niewyrośniętym olbrzymem. Gigantyczny potwór, który próbował rozgnieść
ludzi na wyższych piętrach, rozejrzał się i wydał z siebie ryk. Kamienne stopnie zadygotały,
gdy ruszył ku swojemu mniejszemu krewniakowi. Wykrzywione usta Graupa rozwarły się,
ukazując żółte zęby wielkości połówek cegieł, a potem natarli na siebie jak dwa rozjuszone
lwy.
- BIEGIEM! - krzyknął Harry.
Chwycił Hermionę za rękę i zbiegli po kamiennych stopniach, słysząc potworne wrzaski i
odgłosy ciosów wymienianych przez walczących ze sobą olbrzymów. Ron popędził za nimi.
Harry nie stracił nadziei, że uda mu się odnaleźć i ocalić Hagrida. Biegł tak szybko, że byli
już w połowie drogi do Zakazanego Lasu, gdy znowu coś ich powstrzymało.
Powietrze wokół nich stężało jak nagle zmrożona mgła. Harry’emu zaparło dech w
piersiach. Ku zamkowi sunęła w ciemności wielka fala zakapturzonych postaci czarniejszych
od nocy. Słychać było świszczące oddechy...
Ron i Hermiona przywarli do siebie. Odgłosy walki nagle ucichły, zduszone gęstą, prawie
namacalną ciszą, którą tylko dementorzy mogli rozsiać wokół siebie...
- Harry, szybko! - dobiegł go gdzieś z daleka głos Hermiony. - Patronusy, Harry, szybko!

Podniósł różdżkę, ale już ogarniało go poczucie przytłaczającej beznadziejności. Fred
zginął, Hagrid na pewno kona albo już jest martwy, a ilu więcej leży bez życia w ruinach
zamku? Nikt tego nie wie, ale żniwo śmierci na pewno jest obfite. Poczuł się tak, jakby i jego
ciało opuszczała już dusza...
- HARRY, SZYBKO!
Już sunęła ku nim setka dementorów, węsząc rozpacz Harry’ego, obietnicę rychłej
uczty...
Zobaczył, jak srebrny terier Rona wyskakuje w powietrze, migoce słabo i gaśnie,
zobaczył okręcającą się w powietrzu i blednącą wydrę Hermiony, różdżka drżała mu w ręku i
poczuł dojmującą tęsknotę za tym, by o wszystkim zapomnieć, by już przestać cokolwiek
odczuwać, osunąć się w nicość...
I nagle przemknęły nad ich głowami srebrne kształty: zając, dzik i lis. Dementorzy
zaczęli cofać się w popłochu. Z ciemności wynurzyły się trzy postacie i stanęły obok nich z
wyciągniętymi przed siebie różdżkami, nadal wysyłając swoje patronusy: Luna, Ernie i
Seamus.
- Dobrze - powiedziała Luna zachęcającym tonem, jakby znowu byli w Pokoju Życzeń,
ćwicząc zaklęcia razem z innymi członkami Gwardii Dumbledore’a. - Harry... nie daj się,
pomyśl o czymś szczęśliwym...
- O czymś szczęśliwym? - wychrypiał.
- Wszyscy wciąż żyjemy - wyszeptała. - Wciąż walczymy. No, dalej, Harry, teraz...
Rozbłysła srebrna iskierka, potem chwiejne światełko, i wreszcie, po największym
wysiłku, na jaki kiedykolwiek się zdobył, z końca jego różdżki wystrzelił srebrny jeleń.
Pogalopował naprzód, szarżując na dementorów, którzy umknęli w popłochu, i nagle
lodowata ciemność zelżała, a ich uszy wypełnił zgiełk bitwy.
- Jak mamy wam dziękować - wymamrotał Ron, odwracając się do Luny, Erniego i
Seamusa - właśnie ocaliliście...
Powietrzem targnął nagle straszliwy ryk i jeszcze jeden olbrzym wyłonił się z ciemności,
krocząc od strony Zakazanego Lasu i wywijając maczugą większą od każdego z nich.
- BIEGIEM! - zawołał ponownie Harry, ale nie musiał tego robić, bo wszyscy się
rozpierzchli i to ani o sekundę za wcześnie, bo w następnym momencie olbrzymia stopa
opadła dokładnie w to miejsce, w którym dopiero co stali.
Harry rozejrzał się. Ron i Hermiona biegli za nim, ale tamtych troje znikło, powróciwszy
już w wir bitwy.

- Wynośmy się stąd! - krzyknął Ron, gdy olbrzym znowu zamachnął się maczugą, a jego
ryk potoczył się po błoniach rozświetlanych czerwonymi i zielonymi błyskami.
- Wierzba Bijąca - powiedział Harry. - Szybko!
Udało mu się jakoś obwarować te myśli wewnątrz swojej świadomości, zamknąć je w
małej, niedostępnej dla niego komórce mózgu, myśli o Fredzie i Hagridzie, o wszystkich,
których tak kochał, wciąż walczących, uciekających lub leżących bez życia w zamku i na
błoniach... one wszystkie muszą poczekać, bo trzeba biec, biec, by dosięgnąć tego węża... i
Voldemorta... pokonać ich, bo tylko to, jak powiedziała Hermiona, może położyć temu
wszystkiemu kres...
Więc biegł, prawie wierząc w to, że zdoła prześcignąć samą śmierć, nie zważając na
świetliste groty, śmigające wokół niego w ciemności ze wszystkich stron, słysząc groźny jak
łoskot morskich fal szum jeziora i posępne skrzypienie drzew w Zakazanym Lesie, choć noc
była bezwietrzna. Biegł przez szkolne błonia, które same zdawały się buntować, biegł
szybciej niż kiedykolwiek w życiu, i to on pierwszy ujrzał wielkie drzewo, Wierzbę Bijącą,
która ochraniała sekret ukryty u jej korzeni siekącymi jak bicze gałęziami.
Zwolnił, z trudem łapiąc powietrze, okrążając drzewo, by uniknąć młócących powietrze
gałęzi, i usiłując dostrzec w mroku sęk, którego dotknięcie unieruchamiało gałęzie. Ron i
Hermiona już do niego dobiegli. Hermiona była tak zasapana, że nie mogła wydobyć z siebie
głosu.
- Jak... jak się tam dostaniemy? - wydyszał Ron. - Widzę... to miejsce... żeby tak mieć...
znowu Krzywołapa...
- Krzywołapa? - Hermiona trzymała się za pierś, zgięta wpół. - Jesteś czarodziejem czy
nie jesteś?
- Och... no tak... tak...
Ron rozejrzał się, po czym wycelował różdżkę w gałązkę leżącą na ziemi i powiedział:
- Wingardium leviosa!
Gałązka poderwała się z ziemi, okręciła w powietrzu, jakby ją porwał powiew wiatru, i
podleciała do pnia, zręcznie omijając świszczące gałęzie. Dźgnęła w sęk nad korzeniami i
Wierzba Bijąca natychmiast znieruchomiała.
- Znakomicie! - wydyszała Hermiona.
- Zaczekajcie.
Wśród łoskotu i zgiełku szalejącej wokoło bitwy Harry zawahał się przez chwilę.
Voldemort tego pragnął, czeka na niego... czy nie prowadzi Rona i Hermiony prosto w
pułapkę?

Lecz wkrótce owładnęło nim okrutne i dojmująco jasne poczucie rzeczywistości: już nie
można się cofnąć, trzeba zabić węża, a wąż jest tam, gdzie Voldemort, a Voldemort jest na
końcu tunelu...
- Harry, idziemy, właź do środka! - zawołał Ron, popychając go do przodu.
Wcisnął się przez ukryty między korzeniami otwór do wydrążonego w ziemi korytarza.
Był o wiele ciaśniejszy niż wtedy, gdy ostatni raz z niego korzystał. Wówczas, prawie cztery
lata temu, musieli posuwać się nim zgięci wpół, teraz mogli się tylko czołgać. Harry ruszył
pierwszy, przyświecając sobie różdżką, bojąc się, że za chwilę napotka jakąś przeszkodę.
Pełzli naprzód w milczeniu. Utkwił wzrok w kołyszącym się promieniu światła
wytryskującym z końca jego różdżki.
Wreszcie tunel zaczął się podnosić i zobaczył przed sobą strużkę światła. Hermiona
pociągnęła go za kostkę u nogi.
- Peleryna! - szepnęła. - Nałóż pelerynę-niewidkę!
Pomacał poza sobą, a ona wcisnęła mu w rękę zwiniętą śliską tkaninę. Z trudem wciągnął
ją na siebie, mrucząc pod nosem „Nox", by zgasić różdżkę, po czym ruszył do przodu
najciszej jak zdołał, w każdej chwili spodziewając się, że ktoś odkryje jego obecność, że
usłyszy zimny, dobitny głos, ujrzy błysk zielonego światła.
A potem dobiegły go głosy z pokoju tuż przed nim, trochę przytłumione, bo otwór tunelu
przywalony był czymś, co wyglądało na starą skrzynię. Wstrzymując oddech, podpełzł do
otworu i zajrzał do niego przez szparę między skrzynią i ścianą.
Pokój był słabo oświetlony, ale zobaczył Nagini, wijącą się jak wąż rzeczny wewnątrz
zawieszonej w powietrzu roziskrzonej kuli. Zobaczył krawędź stołu i białą rękę o długich
palcach, bawiącą się różdżką. A potem usłyszał głos Snape’a i serce zabiło mu gwałtownie, bo
Snape był zaledwie o kilkanaście cali od niego.
- ...panie mój, ich opór słabnie...
- ...i słabnie bez twojej pomocy - rzekł Voldemort swoim wysokim, dobitnym głosem. Jesteś wytrawnym czarodziejem, Severusie, ale nie sądzę, by twoja obecność była tam teraz
potrzebna. Jesteśmy już prawie u celu... prawie.
- Pozwól mi odnaleźć chłopca. Przyprowadzę ci Pottera. Wiem, że zdołam go odnaleźć,
panie. Proszę.
Snape przeszedł tak blisko szpary, że Harry cofnął się trochę, nie spuszczając wzroku z
Nagini. Zastanawiał się, czy jest jakieś zaklęcie, które mogłoby przedrzeć się przez jej
ochronną sferę, ale nic mu nie przychodziło do głowy. A wystarczy jedna nieudana próba, by
zdradzić, gdzie się znajduje...

Voldemort wstał. Harry zobaczył go: czerwone oczy, płaska twarz węża, blada tak, że
wydawała się lekko połyskiwać w półmroku.
- Mam pewien problem, Severusie - powiedział łagodnie.
- Tak, panie?
Voldemort uniósł Czarną Różdżkę, trzymając ją delikatnie i precyzyjnie jak dyrygent
batutę.
- Dlaczego ta różdżka nie chce mnie słuchać, Severusie?
W ciszy, jaka zapadła, Harry usłyszał cichy syk węża, zwijającego się i rozwijającego w
powietrzu... a może było to westchnienie Voldemorta, utrzymujące się jeszcze w powietrzu?
- Panie... - powiedział beznamiętnym tonem Snape - nie rozumiem. Przecież... przecież
rzucałeś niezwykłe zaklęcia tą różdżką.
- Nie. Rzucałem nią zwykłe zaklęcia. Ja jestem niezwykły, ale ta różdżka... nie. Nie
ujawniła mocy, której się spodziewałem. Nie czuję żadnej różnicy między nią a tą, którą
nabyłem od Ollivandera wiele lat temu.
Jego głos był spokojny, jakby zadumany, ale blizna Harry’ego zaczęła pulsować: w jego
czole rodził się ból i czuł już kontrolowaną wściekłość rodzącą się w Voldemorcie.
- Żadnej różnicy - powtórzył Voldemort.
Snape milczał. Harry nie widział jego twarzy i zastanawiał się, czy Snape wyczuł
niebezpieczeństwo, czy próbuje znaleźć odpowiednie słowa, by uspokoić swojego pana.
Voldemort zaczął krążyć po pokoju. Harry co jakiś czas tracił go z oczu, słyszał tylko
jego spokojny, wyważony głos, czuł wzmagający się ból i nabrzmiewającą w nim wściekłość.
- Długo się nad tym zastanawiałem, Severusie... Czy wiesz, dlaczego odwołałem cię z
pola walki?
Harry na chwilę zobaczył profil Snape’a: oczy miał utkwione w wężu wijącym się w
zaczarowanej klatce.
- Nie, panie, ale błagam, byś pozwolił mi tam wrócić. Pozwól mi odnaleźć Pottera.
- Mówisz jak Lucjusz. Żaden z was nie rozumie Pottera tak jak ja. Jego wcale nie trzeba
szukać. On sam do mnie przyjdzie. Bo, widzisz, ja znam jego słabość, jego wielką wadę. Nie
pogodzi się z tym, że wokół niego giną inni, wiedząc, że giną z jego powodu, że tracą za
niego życie. Będzie chciał za wszelką cenę to powstrzymać. I przyjdzie.
- Ale przecież przypadkowo może go zabić ktoś inny...
- Wydałem moim śmierciożercom bardzo wyraźne instrukcje. Złapcie Pottera.
Pozabijajcie jego przyjaciół... im więcej ich zabijecie, tym lepiej... ale jego przyprowadźcie

mi żywego. Ale nie o Harrym Potterze chcę z tobą pomówić, Severusie, tylko o tobie. Jesteś
dla mnie bardzo cenny. Bardzo cenny.
- Pan mój dobrze wie, że pragnę służyć tylko jemu. Pozwól mi więc odejść i odnaleźć
tego chłopca. Pozwól mi przyprowadzić go do ciebie, panie. Wiem, że możesz...
- Powiedziałem ci: nie! - Harry dostrzegł błysk czerwieni w oczach Voldemorta, gdy się
odwrócił, zamiatając peleryną z szelestem, podobnym do odgłosu, jaki wydaje wąż ślizgający
się podłodze. Wyczuł też jego zniecierpliwienie, ale nie w głosie, tylko w swojej pulsującej
bólem bliźnie. - Na razie myślę o czymś innym. Zastanawiam się, Severusie, co się stanie,
kiedy w końcu spotkam się z tym chłopcem!
- Panie, przecież nie ma żadnej wątpliwości, że...
- Jest pewna wątpliwość, Severusie. Tak, jest.
Voldemort zatrzymał się i Harry zobaczył go wyraźnie: znowu obracał Czarną Różdżkę w
białych palcach, patrząc na Snape’a.
- Dlaczego obie różdżki, których używałem, zawiodły, gdy mierzyłem w Harry’ego
Pottera?
- Ja... ja nie potrafię na to odpowiedzieć, panie.
- Nie potrafisz?
Głowę Harry’ego przeszył ostry ból, jakby wbito w nią twardy kolec. Wepchnął pięść w
usta, aby nie krzyknąć. Zamknął oczy i poczuł, jak wzbiera w nim wściekłość, bo nagle
przestał być sobą, był Voldemortem spoglądającym w bladą twarz Snape’a.
- Moja cisowa różdżka była mi posłuszna we wszystkim, Severusie. Odmówiła mi tylko
zabicia Harry’ego Pottera. Dwukrotnie mnie zawiodła. Ollivander powiedział mi po torturach
o bliźniaczych rdzeniach, powiedział mi, że muszę mieć inną różdżkę. Usłuchałem go, ale
różdżka Lucjusza też mnie zawiodła, gdy znowu spotkałem Pottera. Pękła.
- Ja... ja nie potrafię tego wyjaśnić, panie.
Snape nie patrzył na Voldemorta. Jego czarne oczy wciąż były utkwione w wężu wijącym
się wewnątrz magicznej kuli.
- Szukałem trzeciej różdżki, Severusie. Czarnej Różdżki, Różdżki Przeznaczenia, Berła
Śmierci. Zabrałem ją jej poprzedniemu właścicielowi. Wziąłem ją z grobu Albusa
Dumbledore’a.
Teraz Snape spojrzał na Voldemorta, a twarz mu pobladła i zastygła jak gipsowy odlew
pośmiertny; aż trudno było uwierzyć, że to twarz żywego człowieka, gdy przemówił:
- Panie... pozwól mi iść po tego chłopca...

- Przez całą tę długą noc, w oczekiwaniu na świt mojego zwycięstwa, siedziałem tu rzekł Voldemort prawie szeptem - i zastanawiałem się, dlaczego Czarna Różdżka nie chce być
tym, czym być powinna, dlaczego, wbrew legendom, nie działa tak, jak powinna działać w
rękach prawowitego właściciela... I chyba znalazłem odpowiedź.
Snape milczał.
- Może już ją znasz, Severusie? Jesteś przecież taki sprytny. Byłeś mi zawsze dobrym i
wiernym sługą. Żal mi tego, co musi nastąpić.
- Panie...
- Czarna Różdżka nie jest mi do końca posłuszna, Severusie, bo nie jestem jej
prawdziwym panem. Czarna Różdżka należy do czarodzieja, który zabił jej poprzedniego
właściciela. To ty zabiłeś Albusa Dumbledore’a. Dopóki żyjesz, Severusie, Czarna Różdżka
nie będzie mi służyć.
- Panie! - krzyknął Snape, unosząc swoją różdżkę.
- Nie można tego uniknąć. Muszę być panem tej różdżki, Severusie. Bo będąc jej panem,
zapanuję wreszcie nad Potterem.
Czarna Różdżka świsnęła w powietrzu, ale Snape’owi nic się nie stało i przez chwilę
mógł pomyśleć, że został ułaskawiony. Była to jednak tylko chwila, bo wkrótce pojął, co mu
grozi. Świetlista kula, w której spoczywał wąż, potoczyła się w powietrzu i Snape zdążył
tylko krzyknąć, zanim kula wchłonęła jego głowę i ramiona, a Voldemort powiedział
językiem wężów:
- Zabij.
Rozległ się przeraźliwy krzyk. Harry zobaczył, jak Snape daremnie próbuje uwolnić
głowę z zaczarowanej klatki, jak jego twarz staje się coraz bielsza, a czarne oczy rozszerzają
się ze zgrozy, gdy wąż zatopił kły w jego karku. Po chwili kolana ugięły się pod nim i upadł
na podłogę.
- Przykro mi - powiedział chłodno Voldemort.
Odwrócił się, nie było w nim smutku ani żalu. Nadszedł czas, by opuścić tę chatę i wziąć
sprawy w swoje ręce, z różdżką, która teraz będzie mu całkowicie posłuszna. Wycelował ją w
roziskrzoną klatkę z wężem, a ona uniosła się w górę, uwalniając Snape’a, który przetoczył
się na bok; krew tryskała z ran na jego karku. Voldemort pospiesznie opuścił pokój, nie
oglądając się za siebie, a wielki wąż poszybował za nim w swojej ochronnej, magicznej kuli.
Harry otworzył oczy i zobaczył, że pogryzł sobie knykcie do krwi. Spojrzał przez szparę
między skrzynią a ścianą i dostrzegł wysoki czarny but dygocący na podłodze.

- Harry! - szepnęła mu w ucho Hermiona, ale on już wycelował różdżkę w skrzynię
blokującą otwór.
Skrzynia uniosła się i przesunęła w bok. Ostrożnie przecisnął się przez otwór do pokoju.
Nie wiedział, dlaczego to robi, dlaczego podchodzi do umierającego mężczyzny, nie
wiedział, co naprawdę czuje, patrząc na białoszarą twarz Snape’a i jego palce, próbujące
wymacać krwawiącą ranę na szyi. Zdjął pelerynę-niewidkę i spojrzał na człowieka, którego
tak nienawidził, którego szeroko rozwarte czarne oczy patrzyły teraz na niego i który poruszał
wargami, jakby chciał coś powiedzieć. Pochylił się nad nim, a Snape chwycił go za szatę na
piersiach i przyciągnął bliżej. Z jego gardła wydobył się straszny charkot.
- Weź... to... weź... to.
Coś z niego wyciekało i nie była to tylko krew. Z jego ust, uszu i oczu wydobywało się
coś srebrzystoniebieskiego, coś, co nie było ani gazem, ani cieczą... a Harry wiedział, co to
jest, lecz nie miał pojęcia, co robić...
Hermiona wcisnęła mu do trzęsącej się ręki wyczarowaną przez siebie butelkę. Przeniósł
różdżką srebrzystą substancję do butelki. Kiedy była pełna, uchwyt Snape’a zelżał, a on sam
wyglądał, jakby już całkowicie się wykrwawił.
- Spójrz... na... mnie - wyszeptał.
Zielone oczy odnalazły czarne oczy, ale po chwili coś w tych czarnych oczach zanikło,
stały się nieruchome, puste i martwe. Ręka trzymająca szatę Harry’ego opadła z głuchym
stukiem na podłogę i Snape już się więcej nie poruszył.

ROZDZIAŁ

TRZYDZIESTY TRZECI

Opowieść Księcia
Harry klęczał wciąż u boku Snape’a, patrząc na niego bezmyślnie, gdy nagle usłyszał za
sobą wysoki, chłodny glos, i to tak blisko, że poderwał się na równe nogi, ściskając butelkę w
obu dłoniach, sądząc, że Voldemort wrócił do pokoju.
Głos Voldemorta rozbrzmiewał ze ścian i podłogi i Harry zrozumiał, że Czarny Pan
przemawia do Hogwartu i całej okolicy, że zarówno mieszkańcy Hogsmeade, jak i ci, którzy
wciąż walczyli w zamku, słyszą go tak wyraźnie, jakby stał tuż przy nich, jakby czuli jego
oddech na karkach, jakby dzielił go od nich tylko jeden śmiertelny cios.
- Walczyliście dzielnie. Lord Voldemort potrafi docenić męstwo. Ponieśliście ciężkie
straty. Jeśli nadal będziecie stawiać opór, czeka was śmierć. Wszystkich. Nie pragnę tego.
Każda przelana kropla krwi czarodziejów to strata i marnotrawstwo. Lord Voldemort jest
litościwy. Natychmiast rozkażę moim oddziałom, aby się wycofały. Macie godzinę. Zbierzcie
ciała swoich zmarłych. Zajmijcie się rannymi. A teraz zwracam się do ciebie, Harry Potterze.
Pozwoliłeś, by twoi przyjaciele zginęli za ciebie, zamiast otwarcie stawić mi czoło. Będę na
ciebie czekał w Zakazanym Lesie. Przez godzinę. Jeśli się nie pojawisz, jeśli się nie poddasz,
bitwa znowu rozgorzeje, ale tym razem ja sam ruszę do boju, Harry Potterze, odnajdę cię i
ukarzę każdego mężczyznę, kobietę i dziecko, którzy będą próbowali ukryć cię przede mną.
Masz godzinę.
Ron i Hermiona potrząsali gorączkowo głowami, patrząc na Harry’ego.
- Nie słuchaj go - powiedział Ron.
- Wszystko dobrze się skończy, na pewno - dodała Hermiona. - Wracajmy do zamku...
jeśli on ma być w Zakazanym Lesie, trzeba obmyślić nowy plan...
Zerknęła na ciało Snape’a i pobiegła do wejścia do tunelu, Ron za nią. Harry wziął
pelerynę-niewidkę i jeszcze raz spojrzał na Snape’a. Nie czuł nic, wciąż był wstrząśnięty
sposobem, w jaki zginął, i powodem, dla którego tak się stało...

Przepełzli przez tunel w milczeniu. Harry zastanawiał się, czy i w ich głowach, tak jak w
jego głowie, wciąż rozbrzmiewa głos Voldemorta.
Pozwoliłeś, by twoi przyjaciele zginęli za ciebie, zamiast otwarcie stawić mi czoło. Będę
na ciebie czekał w Zakazanym Lesie... Przez godzinę.
Trawnik przed zamkiem zasłany był jakimiś małymi tobołkami. Brakowało może
godziny do świtu, a jednak wciąż było ciemno. Pobiegli ku kamiennym stopniom. Zobaczyli
leżący na trawie drewniany chodak wielkości małej łódki. Innych śladów po Graupie albo
jego przeciwniku nie było.
Zamek był pogrążony w nienaturalnej ciszy. Nie było widać rozbłysków światła, nie było
słychać huków ani krzyków. Na kamiennej posadzce sali wejściowej widniały plamy krwi.
Wszędzie walały się kawałki marmuru, drewna i porozrzucane szmaragdy. W marmurowych
balustradach ziały wyrwy.
- Gdzie są wszyscy? - szepnęła Hermiona.
Ron ruszył pierwszy w stronę Wielkiej Sali. Harry zatrzymał się w progu.
Stoły usunięto, a sala była pełna ludzi. Ci, którzy przeżyli, stali w małych grupkach,
wielu obejmowało swoich przyjaciół. Pani Pomfrey i jej pomocnicy zajmowali się rannymi na
podium. Wśród rannych był Firenzo, leżał na boku, z którego ciekła krew.
Zmarli leżeli w rzędach pośrodku sali. Harry nie mógł dojrzeć ciała Freda, bo otaczała je
cała rodzina. George klęczał przy jego głowie, pani Weasley leżała na jego piersiach,
dygocąc. Pan Weasley gładził ją po włosach, a po jego policzkach spływały łzy.
Ron i Hermiona odeszli od Harry’ego bez słowa. Zobaczył, jak Hermiona podchodzi do
Ginny i obejmuje ją. Ginny miała opuchniętą, pokrytą plamami twarz. Ron dołączył do Billa,
Fleur i Percy’ego, który objął go ramieniem. Kiedy Ginny z Hermiona zbliżyły się do reszty
rodziny, dostrzegł dwa inne ciała, spoczywające obok Freda, ciała Remusa i Tonks. Leżeli,
bladzi i spokojni, jakby spali pod ciemnym, zaczarowanym sklepieniem.
Harry zaczął się cofać ku drzwiom, a Wielka Sala zdawała się gdzieś odpływać, kurczyć
się, maleć. Nie mógł złapać tchu. Nie był w stanie przyjrzeć się innym ciałom, zobaczyć, kto
jeszcze oddał za niego życie. Nie był w stanie podejść do Weasleyów, spojrzeć im w oczy, bo
wiedział, że gdyby od razu się poddał, Fred mógłby jeszcze żyć...
Odwrócił się i pobiegł marmurowymi schodami. Lupin, Tonks... pragnął nic nie czuć...
pragnął wyrwać sobie serce, wnętrzności, wszystko, co krzyczało w nim z bólu...
Zamek zupełnie opustoszał, nawet duchy przyłączyły się do zbiorowego opłakiwania
zmarłych w Wielkiej Sali. Harry biegł, nie zatrzymując się, ściskając butelkę z ostatnimi

myślami Snape’a, i nie zwolnił, póki nie stanął przed kamiennym gargulcem strzegącym
gabinetu dyrektora.
- Hasło?
- Dumbledore! - odpowiedział bez zastanowienia, bo to jego tak pragnął zobaczyć, i
drgnął zaskoczony, gdy gargulec odsunął się na bok, odsłaniając spiralne schody.
Kiedy jednak wpadł do kolistego gabinetu, stwierdził, że coś się zmieniło. Wszystkie
portrety zawieszone wokoło na ścianach były puste. Nie pozostał ani jeden z byłych
dyrektorów Hogwartu, wszyscy rozbiegli się po zamku, przeskakując z obrazu na obraz, aby
być świadkami tego wszystkiego, co się działo.
Spojrzał z rozpaczą na pustą ramę portretu Dumbledore’a, zwykle wiszącego za fotelem
dyrektora, a potem odwrócił się do niej plecami. Myślodsiewnia stała tam, gdzie zawsze.
Przeniósł ją na biurko i wlał wspomnienia Snape’a do kamiennej misy z runicznymi znakami
biegnącymi wokół krawędzi. Tak, tylko ucieczka w czyjeś wspomnienia może przynieść
błogosławioną ulgę... nawet wspomnienia Snape’a nie mogą być gorsze od jego własnych
myśli. Srebrzystobiałe wspomnienia zawirowały w misie, a Harry, czując się straszliwie
samotny, rzucił się w nią bez wahania, jakby miało to uśmierzyć dręczący go żal.
Wpadł głową naprzód w jasność słońca i dotknął stopami ciepłej ziemi. Znajdował się na
prawie pustym placu zabaw. Na horyzoncie dominował samotny, wysoki komin. Dwie
dziewczynki huśtały się na huśtawce, a zza krzaków obserwował je chudy chłopiec o długich,
czarnych włosach. Poszczególne części jego stroju tak do siebie nie pasowały, że wyglądało
to na świadomy wybór: przykrótkie dżinsy, dziwaczna, przypominająca damską bluzkę
koszula i obszerna, wyświechtana peleryna, która śmiało mogła należeć do dorosłego.
Harry zbliżył się do niego. Snape wyglądał na jakieś dziewięć, dziesięć lat, był niski i
żylasty, cerę miał ziemistą. Wpatrywał się chciwie w młodszą z dziewczynek, która huśtała
się o wiele wyżej od swojej siostry.
- Lily, nie rób tego! - krzyknęła starsza siostra.
Ale dziewczynka rozhuśtała się bardzo wysoko i wyleciała w powietrze - dosłownie
wyleciała! - wybuchając radosnym śmiechem, jednak zamiast zwalić się z łoskotem na asfalt,
którym wylany był plac zabaw, zawisła w powietrzu jak artystka pod kopułą cyrku, po czym
wylądowała lekko, na pewno zbyt lekko jak na taką wysokość.
- Mama ci mówiła, żebyś tego nie robiła! Petunia zatrzymała huśtawkę, szorując
sandałami po asfalcie. Zeskoczyła z niej i stanęła, trzymając się pod boki.
- Lily, mama mówiła, że ci nie wolno!

- Przecież nic mi się nie stało! - odparła Lily, chichocąc. - Tuniu, popatrz na to. Zobacz,
co potrafię.
Petunia rozejrzała się. Na placu zabaw nie było nikogo prócz nich i Snape’a, o którego
obecności nie wiedziały. Lily podniosła kwiatek opadły z krzaka, za którym krył się Snape. W
Petunii ciekawość najwyraźniej zwyciężyła strach, bo podeszła do niej. Lily wyciągnęła rękę.
Kwiat leżał na jej dłoni, rozchylając i zwijając płatki jak jakaś dziwna ostryga.
- Przestań! - krzyknęła Petunia.
- Przecież to cię nie boli - odpowiedziała Lily, ale zamknęła dłoń i odrzuciła kwiat na
ziemię.
- Tego nie wolno robić - powiedziała Petunia, ale jej oczy powędrowały za opadającym
powoli kwiatem. -Jak ty to robisz? - zapytała, a w jej głosie wyraźnie zabrzmiała zazdrość.
- To chyba oczywiste, nie? - zawołał Snape, nie mogąc się już dłużej powstrzymać, i
wyskoczył zza krzaka.
Petunia wrzasnęła i szybko uciekła w stronę huśtawek, ale Lily, choć trochę wystraszona,
nie ruszyła się z miejsca. Na ziemistych policzkach Snape’a pojawił się blady rumieniec.
- Co jest oczywiste? - zapytała Lily.
Snape był wyraźnie podekscytowany. Zerknął nerwowo na Petunię kręcącą się przy
huśtawkach, po czym zniżył głos i powiedział:
- Wiem, kim jesteś.
- O co ci chodzi?
- Jesteś... jesteś czarownicą.
Zrobiła obrażoną minę.
- Nie wolno tak przezywać!
Uniosła dumnie głowę i pomaszerowała w stronę siostry.
- Nie! - zawołał Snape, teraz już cały czerwony na twarzy.
Harry pomyślał, że na jego miejscu zdjąłby już tę śmieszną pelerynę, chyba że jeszcze
bardziej wstydził się koszuli. Snape poczłapał w stronę dziewczynek; teraz absurdalnie
przypominał nietoperza, tak jak Snape dorosły.
Siostry zmierzyły go krytycznym spojrzeniem, trzymając się jednego słupka huśtawki,
jakby dawało im to poczucie bezpieczeństwa.
- Bo jesteś - zwrócił się Snape do Lily. - Jesteś czarownicą. Obserwuję cię od pewnego
czasu. Ale nie ma w tym nic złego. Moja mama też jest czarownicą, a ja jestem czarodziejem.
Petunia parsknęła drwiącym śmiechem.

- Czarodziejem, akurat! - zawołała, odzyskując odwagę po wstrząsie, jakim było jego
nagłe pojawienie się na placu zabaw. - Wiem, kim jesteś. Jesteś chłopakiem od Snape’ów. Oni
mieszkają w Spinner’s End, nad rzeką - wyjaśniła, zwracając się do Lily, a po tonie jej głosu
można było poznać, że taki adres źle o kimś świadczy. - Dlaczego nas szpiegujesz?
- Wcale nie szpieguję - odrzekł Snape. Czuł się fatalnie, bo był cały spocony i wstydził
się swoich brudnych, tłustych włosów. - W każdym razie ciebie na pewno nie - dodał
złośliwie. - Jesteś mugolką.
Petunia najwyraźniej nie znała tego słowa, ale wystarczył jej ton, jakim to powiedział.
- Lily, chodź, idziemy! - powiedziała ostro.
Lily poszła za nią posłusznie, na pożegnanie obrzucając Snape’a wyzywającym
spojrzeniem. Stał, patrząc, jak idą przez plac zabaw, a Harry wyczuł, co się w nim teraz
działo, zrozumiał, że Snape planował to spotkanie od dawna, a wszystko tak źle się
potoczyło...
Ta scena rozwiała się jak mgła i natychmiast pojawiła się nowa. Znalazł się w jakimś
zagajniku. Nieco dalej, za drzewami, migotała w słońcu rzeka. Cień drzew tworzył chłodną,
zieloną kryjówkę. Dwoje dzieci siedziało po turecku naprzeciw siebie. Tym razem Snape zdjął
pelerynę, a jego stara koszula nie raziła tak w półcieniu.
- ...i ministerstwo może cię ukarać za uprawianie czarów poza szkołą. Przysyłają list.
- Przecież uprawiałam czary poza szkołą!
- Bo my jeszcze możemy. Jeszcze nie mamy różdżek. Póki jesteś dzieckiem, nic ich nie
obchodzisz. Ale jak tylko skończysz jedenaście lat - dodał z ważną miną - i zaczną cię
szkolić, to już musisz uważać.
Na chwilę zapadło milczenie. Lily podniosła z ziemi gałązkę i zakręciła nią w powietrzu,
a Harry wyczuł, że wyobraża sobie iskry tryskające z jej końca. Potem odrzuciła gałązkę,
nachyliła się do chłopca i powiedziała:
- Ale to jest prawda, co? To nie żart? Petunia mówi, że mnie okłamujesz. Mówi, że nie ma
żadnego Hogwartu. A on jest naprawdę, tak?
- Jest, ale tylko dla nas. Dla niej nie. Ale my dostaniemy listy. Ty i ja.
- Naprawdę? - szepnęła Lily.
- Oczywiście - odrzekł Snape i mimo źle obciętych włosów i dziwacznego stroju sprawiał
teraz wrażenie kogoś ważnego, pewnego siebie i całkowicie wierzącego w swoje
przeznaczenie.
- A ten list naprawdę przyniesie sowa?

- Zwykle tak jest. Ale ty urodziłaś się w mugolskiej rodzinie, więc przyjdzie ktoś ze
szkoły, żeby wyjaśnić to wszystko twoim rodzicom.
- To coś zmienia, że urodziłam się w mugolskiej rodzinie?
Snape zawahał się. Jego czarne oczy, płonące entuzjazmem w zielonym półcieniu,
przebiegły po jej bladej twarzy i ciemnorudych włosach.
- Nie - powiedział. - To niczego nie zmienia.
- To dobrze. - Lily wyraźnie się uspokoiła.
- Masz w sobie wielką magiczną moc. Zauważyłem to. Przez cały czas, jak cię
obserwowałem...
Lily nie słuchała go. Wyciągnęła się na zasłanej liśćmi murawie i patrzyła na zielony
baldachim nad nimi. Pochłaniał ją wzrokiem, jak wówczas, na placu zabaw.
- Co u ciebie w domu? - zapytała.
Niewielka zmarszczka pojawiła się między jego brwiami.
- W porządku.
- Już się nie kłócą?
- Och, oni wciąż się kłócą. - Zebrał garść liści i zaczął je rozrywać, wyraźnie nieświadom
tego, co robi. - Ale już niedługo stamtąd odejdę.
- Twój tata nie lubi magii?
- On niczego nie lubi - odrzekł Snape.
- Severusie...
Lekki uśmiech wykrzywił mu usta, gdy wypowiedziała jego imię.
- Co?
- Opowiedz mi znowu o dementorach.
- A po co chcesz o nich wiedzieć?
- No bo jak użyję czarów poza szkołą...
- Za coś takiego nie wydadzą cię dementorom! W ich ręce wpadają tylko ci, którzy zrobią
coś naprawdę złego. Oni strzegą więzienia czarodziejów, Azkabanu. Ty tam nie trafisz, ty
jesteś zbyt...
Znowu się zaczerwienił i podarł na strzępy kilka liści. Nagle coś zaszeleściło i Harry
odwrócił się gwałtownie. Petunia, ukrywająca się za drzewem, straciła równowagę.
- Tunia! - zawołała Lily, zaskoczona, ale i ucieszona.
Snape zerwał się na nogi.
- No i kto teraz szpieguje?! - krzyknął. - Czego chcesz?

Petunia oddychała ciężko, przestraszona, że nakryli ją na podglądaniu. Harry wyczuł, że
zastanawia się, czym mu dopiec.
- A co ty masz na sobie? - zapytała, wskazując na pierś Snape’a. - To bluzka twojej
mamy?
Trzasnęło i spadła wisząca nad nią gałąź. Lily krzyknęła. Gałąź zaczepiła o ramię Petunii,
która cofnęła się chwiejnie i wy buchnęła płaczem.
- Tuniu!
Ale Petunia już uciekała. Lily wytrzeszczyła oczy na Snape’a
- Ty to zrobiłeś?
- Nie - odpowiedział z wyzywającą, ale i trochę przestraszoną miną.
- To ty! - Zaczęła się od niego oddalać. - Ty to zrobiłeś! Skrzywdziłeś ją!
- Nie... to nie ja!
Ale to kłamstwo nie przekonało Lily. Jeszcze raz spojrzała na niego z wyrzutem i
pobiegła za siostrą, a Snape został sam, biedny i zmieszany...
A potem scena znowu się zmieniła. Teraz Harry znalazł się na peronie dziewięć i trzy
czwarte, a obok niego stał Snape, lekko przygarbiony, z chudą, oschłą kobietą o ziemistej
cerze, bardzo do niego podobną. Snape patrzył na stojącą niedaleko rodzinę - dwoje dorosłych
i dwie dziewczynki. Córki stały w pewnym oddaleniu od rodziców. Lily mówiła coś do
siostry błagalnym tonem. Harry podszedł bliżej, żeby posłuchać.
- ...tak mi przykro, Tuniu, naprawdę! Słuchaj... - Złapała siostrę za rękę i trzymała
mocno, choć Petunia próbowała ją wyrwać. - Może jak już tam będę... nie, posłuchaj mnie,
Tuniu! Może jak już tam będę, to pójdę do profesora Dumbledore’a i poproszę go, żeby
zmienił zdanie!
- Ja... wcale... nie chcę... tam... jechać! - oświadczyła dobitnie Petunia, szarpiąc rękę,
którą trzymała Lily. - Co, myślisz, że chciałabym mieszkać w jakimś głupim zamku i uczyć
się, jak być... jak być...
Obrzuciła spojrzeniem peron, koty miauczące w ramionach właścicieli, sowy trzepoczące
się w klatkach i pohukujące do siebie, uczniów, z których wielu miało już na sobie długie,
czarne szaty, ładujących kufry do pociągu albo witających się radosnymi okrzykami ze
swoimi przyjaciółmi po letniej rozłące.
- ...myślisz, że chcę być jakimś... dziwolągiem?
Zdołała wreszcie wyrwać rękę z uścisku Lily, której łzy stanęły w oczach.
- Ja nie jestem dziwolągiem. Jak mogłaś coś takiego powiedzieć!

- Przecież tam jedziesz - powiedziała szyderczym tonem Petunia. - Do specjalnej szkoły
dla dziwolągów. Ty i ten chłopak od Snape’ów... jesteście odmieńcami. Dobrze, że zostaniecie
odizolowani od normalnych ludzi. To dla naszego bezpieczeństwa.
Lily zerknęła na rodziców, którzy rozglądali się po peronie z wyraźnym zachwytem.
Potem znowu spojrzała na swoją siostrę.
- Jakoś nie uważałaś, że to szkoła dla odmieńców, kiedy pisałaś list do dyrektora,
błagając, żeby i ciebie przyjął - powiedziała cicho.
Petunia oblała się rumieńcem.
- Błagając? Ja nikogo nie błagałam!
- Widziałam odpowiedź. Była bardzo uprzejma.
- Nie powinnaś czytać... - wyszeptała Petunia. - To był mój prywatny list... jak mogłaś!
Lily zerknęła w stronę Snape’a. Petunia wydała z siebie zduszony okrzyk.
- To on go znalazł! Ty i ten chłopak grzebaliście w moich rzeczach!
- Nie... wcale nie grzebaliśmy... - Teraz Lily musiała się bronić. - Severus zobaczył
kopertę i nie mógł uwierzyć, że mugolka dostała list z Hogwartu, to wszystko! Mówił, że na
poczcie muszą pracować jacyś czarodzieje, którzy...
- Najwidoczniej czarodzieje we wszystko wtykają nos! - prychnęła Petunia, teraz już
bardzo blada. - Dziwoląg! - dodała pogardliwym tonem i odeszła do rodziców.
Scena znowu się rozwiała. Snape szedł szybko korytarzem wagonu Ekspresu Hogwart,
mknącego przez wiejskie okolice. Przebrał się już w szkolną szatę, natychmiast skorzystał z
okazji, by pozbyć się swojego okropnego mugolskiego stroju. W końcu zatrzymał się przed
przedziałem zajętym przez grupkę hałaśliwych chłopców. Przy oknie siedziała Lily z twarzą
przyciśniętą do szyby.
Snape otworzył przedział i usiadł naprzeciw niej. Lily zerknęła na niego, po czym z
powrotem odwróciła twarz do okna. Płakała.
- Nie chcę z tobą rozmawiać - powiedziała.
- Dlaczego?
- Tunia mnie z-znienawidziła. Z powodu tego listu od Dumbledore’a.
- No to co?
Spojrzała na niego z odrazą.
- Jest moją siostrą!
- Jest tylko... - W porę ugryzł się w język. Lily, zajęta wycieraniem sobie oczu i nosa, i
tak go nie usłyszała.
- Ale jedziemy! - powiedział, nie kryjąc radości. - To jest to! Jedziemy do Hogwartu!

Kiwnęła głową, ocierając sobie oczy chusteczką, i mimo woli uśmiechnęła się lekko.
- Dobrze by było, żebyś trafiła do Slytherinu - powiedział Snape, zachęcony tym, że
wreszcie trochę się rozchmurzyła.
- Do Slytherinu?
Jeden z siedzących w przedziale chłopców, który do tej pory nie zwracał uwagi na
Snape’a i Lily, spojrzał na nich, a Harry, który dotąd patrzył tylko na siedzącą przy oknie
parę, zobaczył swojego ojca. Był to drobny chłopiec, czarnowłosy jak Snape, ale miał w sobie
coś, co wskazywało na to, że dobrze się nim opiekowano, a może nawet go rozpieszczano,
czego tak wyraźnie brakowało Snape’owi.
- Ktoś tutaj chce być w Slytherinie? Chyba się gdzieś przesiądę, a ty? - zapytał James
chłopca rozwalonego na ławce naprzeciw niego, a w Harrym serce zabiło, bo poznał Syriusza.
Syriusz nie roześmiał się.
- Cała moja rodzina była w Slytherinie - powiedział.
- Jasny gwint! A ja myślałem, że z tobą wszystko w porządku!
Syriusz wyszczerzył zęby w uśmiechu.
- Może zerwę z rodzinną tradycją. A ty gdzie byś chciał być, jak byś mógł wybierać?
James udał, że wznosi niewidzialny miecz.
- W Gryffindorze, gdzie kwitnie męstwa cnota! Jak mój ojciec.
Snape prychnął pogardliwie. James zwrócił się do niego.
- Przeszkadza ci to?
- Nie - odparł Snape, choć jego drwiący uśmieszek mówił coś innego. - Skoro wolisz
mieć krzepę niż mózg...
- A ty gdzie byś chciał trafić, skoro brakuje ci i tego, i tego? - zapytał Syriusz.
James ryknął śmiechem. Lily wyprostowała się, lekko zarumieniona, obrzucając Jamesa i
Syriusza pogardliwym spojrzeniem.
- Chodź, Severusie, znajdziemy sobie inny przedział.
- Oooooo...
James i Syriusz zaczęli przedrzeźniać jej wyniosły ton. James próbował podstawić
Snape’owi nogę, gdy przechodził.
- Do zobaczenia, Smarkerusie! - zawołał któryś z nich, gdy zatrzasnęły się drzwi
przedziału.
I scena ponownie się rozwiała...
Harry stal za Snape’em, mając przed sobą oświetlone blaskiem świec stoły domów z
rzędami nieruchomych twarzy.

- Evans, Lily! - zawołała profesor McGonagall. Patrzył, jak jego matka podchodzi na
drżących nogach do kulawego stołka i siada na nim. Profesor McGonagall opuściła jej na
głowę Tiarę Przydziału, a ta, zaledwie dotknęła kasztanowych włosów, wrzasnęła:
- Gryffindor!
Harry dosłyszał cichy jęk Snape’a. Lily zdjęła Tiarę, oddała ją profesor McGonagall i
ruszyła w stronę stołu witających ją radosnymi okrzykami Gryfonów, ale gdy szła, zerknęła
przez ramię na Snape’a i uśmiechnęła się smutno. Syriusz odsunął się nieco na ławce, by
zrobić Lily miejsce. Spojrzała na niego i chyba go poznała, bo skrzyżowała ręce na piersiach i
stanowczo się od niego odwróciła.
Ceremonia Przydziału trwała nadal. Lupin, Pettigrew i jego ojciec dołączyli do Lily i
Syriusza przy stole Gryfonów. W końcu, kiedy zostało już tylko z tuzin nowych uczniów,
profesor McGonagall wezwała Snape’a.
Harry podszedł z nim do stołka i przyglądał się, jak wkłada sobie na głowę Tiarę
Przydziału.
- Slytherin!
I Severus Snape odszedł w drugi koniec Wielkiej Sali, oddalając się od Lily, a zbliżając
do stołu Ślizgonów, którzy powitali go wiwatami. Lucjusz Malfoy, z błyszczącą odznaką
prefekta na piersi, wskazał mu miejsce obok siebie i poklepał go po plecach.
Scena się zmieniła...
Lily i Snape szli dziedzińcem zamku, najwyraźniej się sprzeczając. Harry pospieszył, by
znaleźć się bliżej nich. Dopiero teraz zdał sobie sprawę, że byli o wiele wyżsi; musiało już
upłynąć kilka lat od Ceremonii Przydziału.
- ...myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi - mówił Snape. - Najlepszymi przyjaciółmi...
- Jesteśmy przyjaciółmi, ale nie lubię kilku typów, koło których wciąż się kręcisz!
Wybacz mi, ale nie cierpię Avery’ego i Mulcibera! Mulciber! Co ty w nim widzisz, Sev? Jest
odrażający! Nie wiesz, co próbował zrobić Mary Macdonald?
Lily przystanęła przy filarze zamku i oparła się o niego, patrząc w jego chudą, ziemistą
twarz.
- To nic takiego... Taki żart, nic więcej...
- To była czarna magia i jeśli uważasz, że to śmieszne...
- A co robi ten Potter i jego kumple? - zapytał ze złością Snape, rumieniąc się lekko.
- Co ma z tym wspólnego Potter?
- Wymykają się gdzieś w nocy. Ten Lupin jest jakiś dziwny. Jak myślisz, gdzie on wciąż
znika?

- Lupin jest chory - odpowiedziała Lily. - Mówią, że choruje...
- Co miesiąc przy pełni księżyca?
- Wiem, co myślisz - powiedziała chłodno Lily. - Nie wiem tylko, dlaczego masz jakąś
obsesję na ich punkcie. Dlaczego tak cię obchodzi, co oni robią nocami?
- Próbuję ci tylko wykazać, że wcale nie są tacy cudowni, jak wszyscy uważają.
Wpatrywał się w nią tak intensywnie, że się zarumieniła.
- W każdym razie nie uprawiają czarnej magii. - Ściszyła głos. - A ty jesteś naprawdę
niewdzięczny. Słyszałam, co się stało w nocy. Wlazłeś do tego tunelu pod Wierzbą Bijącą i
James Potter uratował cię przed tym, co się kryło na końcu...
Twarz Snape’a wykrzywił grymas.
- Uratował? Uratował? Myślisz, że odgrywał bohatera? Ratował siebie i swoich
przyjaciół! I nie będziesz... nie pozwolę ci...
- Nie pozwolisz? Ty mi czegoś nie pozwolisz?
Zielone oczy Lily zamieniły się w szparki. Snape natychmiast się zreflektował.
- Nie to chciałem powiedzieć... ja... ja po prostu nie chcę, żebyś wyszła na głupią... on...
ty mu wpadłaś w oko, James Potter dowala się do ciebie! - Te słowa wyrwały mu się chyba
mimowolnie. - A on wcale nie jest... Wszyscy myślą... Wielki mi bohater... czempion
quidditcha...
Wyrzucał z siebie urywane słowa, gorycz i złość tak nim owładnęły, że nie potrafił
sklecić zdania. Brwi Lily unosiły się coraz wyżej.
- Wiem, że James Potter jest zarozumiałym palantem - przerwała mu. - Nie musisz mi
tego mówić. Ale Mulciber i Avery są po prostu źli. Oni są źli, Sev. Nie rozumiem, jak możesz
się z nimi zadawać.
Harry wątpił, by do Snape’a dotarło to, co powiedziała o Mulciberze i Averym. Gdy tylko
wyraziła się obraźliwie o Jamesie Potterze, rozpromienił się cały, a kiedy razem odeszli,
kroczył wyraźnie bardziej sprężyście...
I znowu scena się rozpłynęła...
Teraz Snape wyszedł z Wielkiej Sali po zaliczeniu suma z obrony przed czarną magią i
opuściwszy zamek, przechadzał się bez celu po błoniach, niedaleko miejsca, gdzie pod
bukiem siedzieli James, Syriusz, Lupin i Pettigrew. Tym razem Harry trzymał się jednak z
dala, wiedząc już, co się stało po tym, jak Snape zawisnął głową w dół w powietrzu, trafiony
zaklęciem Jamesa, wiedział, co kto zrobił i powiedział, i nie chciał tego przeżywać jeszcze
raz. Patrzył, jak podchodzi do nich Lily i broni Snape’a. Usłyszał z oddali, jak Snape

wrzeszczy na Lily, wściekły i upokorzony, jak lży ją niewybaczalnym słowem „szlama".
Scena zmieniła się.
- Tak mi przykro.
- Nie interesuje mnie to.
- Przepraszam!
- Oszczędź sobie płuc.
Była noc. Lily, w szlafroku, stała z założonymi na piersiach rękami przed portretem
Grubej Damy.
- Wyszłam tylko dlatego, że Mary mi powiedziała, że zamierzasz tu spać, dopóki nie
wyjdę.
- Tak było. Tak bym zrobił. Nie chciałem nazwać cię szlamą, to mi się po prostu...
- Wyrwało, tak? - W głosie Lily nie było współczucia. - Już za późno. Tłumaczyłam się
za ciebie przez kilka lat. Wszyscy się dziwią, że w ogóle z tobą rozmawiam. Ty i ci twoi
przyjaciele śmierciożercy... no i co, nawet nie możesz zaprzeczyć! Nie możesz zaprzeczyć, że
wy wszyscy chcecie nimi zostać! Nie możesz się doczekać chwili, gdy staniesz się sługą SamWiesz-Kogo, prawda?
Otworzył usta, ale zaraz je zamknął, nie wypowiedziawszy słowa.
- Nie mogę dłużej udawać. Ty wybrałeś swoją drogę, ja wybrałam swoją.
- Nie... wysłuchaj mnie, ja nie chciałem...
- ...nazwać mnie szlamą? Przecież tak nazywasz każdego, kto urodził się w rodzinie
mugoli, Severusie. Czym ja się różnię?
Już miał coś odpowiedzieć, gdy Lily spojrzała na niego z pogardą, odwróciła się i przez
dziurę za portretem wróciła do pokoju wspólnego Gryfonów...
Korytarz rozpłynął się, a następna scena nieco dłużej się formowała. Harry’emu
wydawało się, że przelatuje przez jakieś zmieniające się kształty i kolory, aż w końcu
otoczenie ponownie się zmaterializowało. Stał w ciemności na szczycie jakiegoś wzgórza,
wiatr pogwizdywał w gałęziach kilku pozbawionych liści drzew. Dorosły Snape obracał się w
miejscu, dysząc ciężko i ściskając w dłoni różdżkę. Najwyraźniej czekał na coś albo na
kogoś... Harry zaraził się jego strachem, choć wiedział, że nic nie może mu się stać. Spojrzał
przez ramię, ciekaw, na co Snape wyczekuje...
A potem w powietrzu świsnął poszarpany strumień oślepiającego białego światła. Harry
przez chwilę pomyślał, że to piorun, ale Snape padł na kolana, a różdżka wypadła mu z rąk.
- Nie zabijaj mnie!
- Nie miałem takiego zamiaru.

Szum wiatru zagłuszył trzask, z jakim aportował się Dumbledore. Stał przed Snape’em,
wiatr łopotał jego szatą, twarz miał oświetloną z dołu różdżką.
- A więc, Severusie, co Lord Voldemort chce mi przekazać?
- Nie... nic... ja sam tu przyszedłem!
Snape zacierał nerwowo ręce. Wyglądał jak obłąkany z poplątanymi, czarnymi włosami
rozwiewającymi się wokół jego twarzy.
- Ja... ja chciałem ostrzec... nie, chciałem prosić...
Dumbledore machnął krótko różdżką. Choć wokół nich wiatr nadal unosił liście i targał
gałęziami, w miejscu, gdzie stali, zrobiło się cicho.
- O co mógłby mnie prosić śmierciożerca?
- To... proroctwo... przepowiednia... Trelawney...
- Ach, tak... Co zdradziłeś Lordowi Voldemortowi?
- Wszystko... wszystko, co podsłuchałem! Właśnie dlatego... z tego powodu... on myśli,
że chodzi o Lily Evans!
- Przepowiednia nie odnosi się do kobiety - powiedział Dumbledore. - Mówi o chłopcu
narodzonym pod koniec lipca...
- Wiesz, co mam na myśli! On uważa, że chodzi o jej syna, zamierza ją dopaść...
pozabijać wszystkich...
- Jeśli ona tak wiele dla ciebie znaczy, to Lord Voldemort na pewno ją oszczędzi,
nieprawdaż? Nie możesz go poprosić o łaskę dla matki, w zamian za jej syna?
- Prosiłem go... błagałem...
- Budzisz we mnie odrazę - rzekł Dumbledore, a Harry jeszcze nigdy nie słyszał takiej
pogardy w jego głosie. Snape jakby skurczył się w sobie. - A więc nie obchodzi cię, że umrą
jej mąż i synek? Oni mogą umrzeć, jeśli tylko ty dostaniesz to, czego chcesz, tak?
Snape milczał przez chwilę, patrząc na niego, a potem wychrypiał:
- Więc ukryj ich gdzieś. Ukryj ją... Ich wszystkich. W jakimś... bezpiecznym miejscu.
Błagam.
- A co mi dasz w zamian, Severusie?
- W zamian? - Snape wytrzeszczył oczy na Dumbledore’a, a Harry spodziewał się, że
zaprotestuje, ale po długiej chwili powiedział: - Wszystko.
Szczyt wzgórza zniknął, Harry stał teraz w gabinecie Dumbledore’a. Coś wyło głucho jak
ranione zwierzę. Snape siedział pochylony nisko w fotelu, a nad nim stał Dumbledore. Po
chwili Snape podniósł głowę. Wyglądał jak człowiek, który od czasu spotkania na szczycie
wzgórza przeżył jakąś straszną tragedię i borykał się z tym przez wiele lat.

- Myślałem... że... że ją... ochronisz...
- Ona i James zaufali złej osobie. Podobnie jak ty, Severusie. Czyś nie uwierzył, że Lord
Voldemort ją oszczędzi?
Snape miał płytki oddech.
- Jej synek przeżył - powiedział Dumbledore.
Głowa Snape’a drgnęła gwałtownie, jakby opędzał się od złośliwej muchy.
- Jej synek żyje. Ma jej oczy, dokładnie takie same. Na pewno pamiętasz kształt i kolor
oczu Lily Evans, co?
- PRZESTAŃ! Ona odeszła... umarła...
- Masz wyrzuty sumienia, Severusie?
- Chciałbym... chciałbym umrzeć...
- A co by dała twoja śmierć? - zapytał chłodno Dumbledore. - Jeśli kochałeś Lily Evans,
jeśli naprawdę ją kochałeś, to powinieneś wiedzieć, co zrobić.
Snape wyglądał na tak oszołomionego bólem, że słowa Dumbledore’a jakby do niego nie
docierały.
- Co... co masz na myśli?
- Wiesz, w jaki sposób i dlaczego zginęła. Zrób wszystko, by nie umarła na próżno.
Pomóż mi ochronić syna Lily.
- On już nie potrzebuje ochrony. Czarny Pan odszedł...
- ...i na pewno wróci, a wówczas Harry Potter znajdzie się w śmiertelnym
niebezpieczeństwie.
Przez dłuższy czas milczeli. Snape powoli odzyskiwał panowanie nad sobą, uspokajał
oddech. W końcu powiedział:
- No dobrze. Dobrze. Ale nikomu o tym nie powiesz, Dumbledore! To musi pozostać
między nami! Przysięgnij! Nie mogę znieść... zwłaszcza że to syn Pottera... Daj mi słowo!
- Dać ci słowo, że nigdy nie ujawnię tego, co w tobie najlepsze? - westchnął Dumbledore,
patrząc z góry na wykrzywioną bólem twarz Snape’a. - Jeśli nalegasz...
Gabinet rozwiał się, ale natychmiast znowu się pojawił. Snape chodził tam i z powrotem
przed biurkiem, za którym siedział Dumbledore.
- ...mierny uczeń, arogancki jak jego ojciec, wyżywa się w łamaniu regulaminu, uwielbia
błyszczeć, zwracać na siebie uwagę, jest złośliwy i źle wychowany...
- Dostrzegasz tylko to, co chcesz dostrzec, Severusie - rzekł Dumbledore, nie podnosząc
głowy znad egzemplarza „Transmutacji Współczesnej". - Inni nauczyciele twierdzą, że to
skromny, sympatyczny chłopak, a przy tym dość utalentowany. Ja osobiście uważam, że jest

ujmujący. - Odwrócił stronę czasopisma i dodał, nie podnosząc głowy: - Miej oko na
Quirrella, dobrze?
Znowu zawirowały różne barwy, a potem wszystko pociemniało. Snape i Dumbledore
stali w sali wejściowej. Mijali ich ostatni maruderzy wracający z Balu Bożonarodzeniowego
do swoich sypialni.
- No i co? - mruknął Dumbledore.
- Znamię Karkarowa też ciemnieje. Jest przerażony, boi się kary. Wiesz, jak pomagał
ministerstwu po klęsce Czarnego Pana. - Snape spojrzał z ukosa na załamany nos
Dumbledore’a. - Karkarow zamierza uciec, gdyby zapiekł go Mroczny Znak.
- Tak? - zapytał cicho Dumbledore, gdy mijali ich rozchichotani Fleur Delacour i Roger
Davies, wracający z błoni. - A ciebie też kusi, żeby z nim uciec?
- Nie - odrzekł Snape, patrząc za oddalającą się parą. - Nie jestem takim tchórzem.
- Oczywiście. Jesteś o wiele dzielniejszy od Karkarowa. Wiesz co, czasami sobie myślę,
że Ceremonia Przydziału powinna się odbywać trochę później...
I odszedł, pozostawiając Snape’a z wyrazem zaskoczenia na twarzy.
Teraz Harry znalazł się znowu w gabinecie dyrektora. Była noc i Dumbledore siedział
przechylony na bok w swoim fotelu za biurkiem, najwyraźniej niezbyt przytomny. Prawa ręka
zwisała mu bezwładnie, poczerniała, poparzona. Snape mruczał jakieś zaklęcia, celując
różdżką w jej przegub, drugą ręką przytrzymując przy wargach Dumbledore’a puchar z
gęstym złotym wywarem. Po chwili Dumbledore zamrugał i otworzył oczy.
- Ale dlaczego? - zapytał natychmiast Snape. - Dlaczego wkładałeś ten pierścień?
Przecież rzucono na niego klątwę i musiałeś zdawać sobie z tego sprawę. Po co go w ogóle
dotykałeś?
Pierścień Marvola Gaunta leżał na biurku. Był pęknięty, a obok spoczywał miecz
Gryffindora. Dumbledore skrzywił się.
- Byłem... głupi. Tak mnie kusiło...
- Co cię kusiło? Dumbledore nie odpowiedział.
- To cud, że w ogóle udało ci się tutaj wrócić! Na pierścień rzucono klątwę o niezwykłej
mocy, pozostaje tylko nadzieja, że uda się to powstrzymać, ale nic więcej. Na razie uwięziłem
działanie klątwy w jednej ręce...
Dumbledore uniósł poczerniałą, bezużyteczną rękę i przyjrzał się jej z taką miną, jakby
oglądał jakąś ciekawą osobliwość.
- Świetnie się spisałeś, Severusie. Jak myślisz, ile czasu mi pozostało?

Ton jego głosu był zdawkowy, jakby pytał o prognozę pogody. Snape zawahał się, po
czym odrzekł:
- Trudno powiedzieć. Może rok. Takiej klątwy nie da się powstrzymywać wiecznie.
Będzie działała coraz silniej, będzie porażać całe ciało.
Dumbledore uśmiechnął się. Wiadomość, że pozostał mu tylko rok życia, zdawała się nie
robić na nim żadnego wrażenia.
- Szczęściarz ze mnie, wyjątkowy szczęściarz, bo mam ciebie, Severusie.
- Gdybyś tylko wezwał mnie trochę wcześniej, to może mógłbym zrobić dla ciebie
więcej, może udałoby mi się przedłużyć ci trochę życie! - wybuchnął Snape. Spojrzał na
pęknięty pierścień i na miecz. - Myślałeś, że zniszczenie pierścienia powstrzyma działanie
klątwy?
- Chyba tak... byłem nieprzytomny... majaczyłem - odrzekł Dumbledore i z trudem
wyprostował się w fotelu. - No, ale to wiele ułatwia.
Snape spojrzał na niego ze zdumieniem. Dumbledore znowu się uśmiechnął.
- Mówię o planie Lorda Voldemorta dotyczącym mojej osoby. O tym, że kazał mnie zabić
temu biednemu małemu Malfoyowi.
Snape usiadł w fotelu, który tak często zajmował Harry, naprzeciwko biurka. Harry
wyczuł, że Snape chciałby jeszcze coś powiedzieć na temat martwej ręki Dumbledore’a, ale
ten uniósł ją, dając do zrozumienia, że to go nie interesuje. Snape, nachmurzony, powiedział:
- Czarny Pan wcale się nie spodziewa, że Draco tego dokona. To tylko kara za zawód,
jaki mu sprawił Lucjusz. Powolne torturowanie rodziców, którzy drżą o życie swego syna,
dobrze wiedząc, co go czeka.
- Krótko mówiąc, chłopak otrzymał wyrok śmierci, podobnie jak ja. Zastanówmy się
teraz, kto ma to zrobić za niego, kiedy zawiedzie. Odpowiedź sama się nasuwa. To ty,
prawda?
Snape milczał przez chwilę.
- Sądzę, że taki jest plan Czarnego Pana.
- A więc Lord Voldemort przewiduje, że w najbliższym czasie nie będzie mu już dłużej
potrzebny szpieg w Hogwarcie, tak?
- Jest przekonany, że wkrótce szkoła dostanie się w jego ręce.
- A jeśli dostanie się w jego ręce - rzekł Dumbledore takim tonem, jakby czynił jakąś
uboczną uwagę - to mam twoje słowo, że zrobisz wszystko, co w twojej mocy, by ochronić
uczniów, tak?
Snape skinął głową.

- Znakomicie. A teraz posłuchaj. Najpierw musisz odkryć, co zamierza Draco. Taki
przerażony śmiertelnie chłopiec może być groźny nie tylko dla siebie, ale i dla innych.
Spróbuj z nim porozmawiać, zaproponuj pomoc, doradź mu. Powinien ci zaufać, przecież tak
cię lubi...
- Już o wiele mniej, odkąd Lucjusz popadł w niełaskę. Draco sądzi, że to moja wina, że
zamierzam zająć pozycję jego ojca.
- Ale spróbuj. Nie martwię się o siebie, martwię się o przypadkowe ofiary. Nie wiemy, co
ten chłopak wymyśli. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest tylko jeden pewny sposób
ocalenia go przed gniewem Voldemorta.
Snape uniósł brwi i zapytał ironicznym tonem:
- Zamierzasz pozwolić mu się zabić?
- Ależ skąd! Ty musisz mnie zabić.
Zapadła na długo cisza, słychać było tylko dziwny chrzęst: to feniks Fawkes przeżuwał
kawałek szkieletu mątwy.
- Chcesz, żebym zrobił to teraz? - zadrwił Snape. - Czy raczej wolisz, żebym trochę
poczekał, aż ułożysz swoje epitafium?
- Och, nie, jeszcze nie - odrzekł z uśmiechem Dumbledore. - Śmiem twierdzić, że ta
chwila sama się ujawni wraz z rozwojem wypadków. Biorąc pod uwagę to, co stało się tej
nocy - wskazał na swoją uschniętą rękę - można być pewnym, że dojdzie do tego w ciągu
roku.
- Skoro nie dbasz już o życie, to dlaczego nie chcesz, by ci je odebrał Draco?
- Bo jego dusza jeszcze nie jest do końca przeżarta złem. Nie chcę, by ją zatracił z
mojego powodu.
- A moja dusza, Dumbledore? Co z moją duszą?
- Tylko ty możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy twoja dusza dozna uszczerbku,
jeśli zaoszczędzisz staremu człowiekowi bólu i poniżenia. Proszę cię o to, proszę cię o
wyświadczenie mi tej łaski, bo to, że wkrótce umrę, jest równie pewne jak to, że Armaty z
Chudley zajmą w tym roku ostatnie miejsce w lidze. Wyznam, że wolałbym odejść z tego
świata szybko i bezboleśnie, zamiast narażać się na powolne i niezbyt miłe dla oka konanie,
jeśli zabierze się do tego na przykład Greyback... Podobno Voldemort już go zwerbował. Albo
nasza kochana Bellatriks, która lubi pobawić się z ofiarą, zanim ją pożre.
Mówił to niefrasobliwym tonem, ale spojrzenie jego niebieskich oczu przeszywało
Snape’a na wylot, tak jak tyle już razy przeszywało Harry’ego, jakby Dumbledore dostrzegał

nimi duszę, o której rozmawiali. W końcu Snape kiwnął potakująco głową, a Dumbledore
odetchnął z ulgą.
- Dziękuję ci, Severusie.
Gabinet rozwiał się i teraz Snape i Dumbledore przechadzali się o świcie po błoniach
zamku.
- Co ty robisz z Potterem wieczorami, kiedy zamykasz się z nim w swoim gabinecie? zapytał nagle Snape.
Dumbledore westchnął.
- Bo co? Chcesz mu znowu dać szlaban, Severusie? Doprowadzisz do tego, że ten
chłopiec nie będzie miał chwili czasu dla siebie!
- Jest taki jak jego ojciec...
- To tylko pozory. W gruncie rzeczy jest o wiele bardziej podobny do swojej matki.
Spędzam z nim sporo czasu, bo jest wiele rzeczy, o których muszę z nim porozmawiać, wiele
informacji, które muszę przekazać, zanim będzie za późno.
- Informacji - powtórzył Snape. - Ufasz mu... a do mnie nie masz zaufania.
- Tu nie chodzi o zaufanie. Obaj wiemy, że niewiele czasu mi pozostało. To rzecz
najwyższej wagi, by dowiedział się wielu rzeczy, które będą mu niezbędne, gdy nadejdzie
czas.
- A dlaczego ja nie mogę się tego dowiedzieć?
- Wolę nie wsadzać wszystkich moich sekretów do jednego koszyka, a zwłaszcza do tego
koszyka, który tak często dynda sobie na ramieniu Lorda Voldemorta.
- Robię to na twoje polecenie!
- I robisz to naprawdę znakomicie! Nie myśl, że nie doceniam stałego zagrożenia, w
jakim musisz żyć, Severusie. Dostarczanie Voldemortowi z pozoru cennych informacji i
zatajanie tych mających największe znaczenie, to zadanie, które mogłem powierzyć tylko
tobie.
- A jednak masz o wiele większe zaufanie do chłopca, który nie jest w stanie opanować
oklumencji, ma dość mierne zdolności magiczne i bezpośredni dostęp do świadomości
Czarnego Pana!
- Voldemort się tego lęka. Nie tak dawno miał małą próbkę tego, co to naprawdę oznacza.
To był ból, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczył. Jestem pewny, że już nie będzie próbował
owładnąć świadomością Harry’ego. W każdym razie nie w ten sposób.
- Nie rozumiem.

- Dusza Lorda Voldemorta, tak strasznie okaleczona, nie może znieść bliskiego kontaktu
z duszą Harry’ego. Jak język nie znosi zmrożonej stali, jak ciało ognia...
- Dusze? Mówimy o umysłach!
- W przypadku Harry’ego i Lorda Voldemorta mówiąc o jednym, mówimy o drugim.
Dumbledore rozejrzał się, aby się upewnić, że są sami. Znajdowali się teraz blisko
Zakazanego Lasu, ale nikogo nie było widać.
- Kiedy mnie zabijesz, Severusie...
- Nie chcesz mi powiedzieć wszystkiego, a oczekujesz ode mnie tej drobnej przysługi! wybuchnął Snape. - Uważasz, że już wszystko załatwione, tak? A może zmieniłem zdanie?
- Dałeś mi słowo, Severusie. A jeśli już mowa o przysługach, to zdawało mi się, że
zgodziłeś się mieć oko na tego swojego młodego Ślizgona?
Snape milczał, rozeźlony i zbuntowany. Dumbledore westchnął.
- Przyjdź o jedenastej wieczorem do mojego gabinetu, Severusie, a nie będziesz się
uskarżał na brak mojego zaufania...
I znowu znaleźli się w gabinecie Dumbledore’a. Za oknami było ciemno, Fawkes
drzemał na swojej żerdzi, Snape siedział, milcząc, a Dumbledore krążył wokół niego,
mówiąc:
- Harry nie może się dowiedzieć aż do ostatniej chwili, aż do momentu, gdy będzie to
naprawdę niezbędne, bo jak wykrzesałby z siebie siłę, by zrobić to, co musi zrobić?
- Ale co musi zrobić?
- To sprawa między Harrym a mną, Severusie. A teraz wysłuchaj mnie uważnie. Przyjdzie
taki czas... po mojej śmierci... nie zaprzeczaj, nie przerywaj mi! Przyjdzie taki czas, kiedy
Lord Voldemort zacznie się niepokoić o życie węża.
- Nagini? - zdumiał się Snape.
- Tak, Nagini. Więc jeśli Voldemort zaprzestanie wysyłać węża na mordercze misje i
będzie go trzymać przy sobie, pod magiczną ochroną, wtedy, jak sądzę, można będzie
bezpiecznie powiedzieć Harry’emu.
- Co mu powiedzieć?
Dumbledore wziął głęboki oddech i zacisnął powieki.
- Powiedzieć mu, że tej nocy, w której Lord Voldemort próbował go zabić, kiedy Lily
rzuciła między nich swoje życie jako tarczę, Mordercze Zaklęcie odbiło się od niej i
rykoszetem ugodziło Lorda Voldemorta, odrywając cząstkę jego duszy, która natychmiast
wszczepiła się w jedyną w pełni żyjącą duszę w tym walącym się budynku. Cząstka duszy
Voldemorta żyje w Harrym i to ona udziela mu mocy rozmawiania z wężami i wnikania do

świadomości Voldemorta, co dla Harry’ego jest wciąż zagadką. I dopóki ta cząstka duszy
Voldemorta w nim tkwi, korzystając z ochrony, jaką jest dla niej Harry, dopóty Lord
Voldemort nie może umrzeć.
Harry’emu zdawało się, że patrzy na nich z oddali, jakby z drugiego końca długiego
tunelu, a ich głosy nienaturalnie dźwięczały mu w uszach.
- Więc chłopiec... musi umrzeć, tak? - zapytał całkiem spokojnie Snape.
- A życie musi mu odebrać sam Voldemort. Tak, Severusie. To warunek podstawowy.
Znowu zapadło milczenie, które przerwał Snape.
- A ja myślałem... przez te wszystkie lata, że robimy to dla niej. Że chronimy go dla Lily.
- Chroniliśmy go, ponieważ trzeba go było wszystkiego nauczyć, ponieważ trzeba było
go wychować, ponieważ trzeba było pozwolić mu odczuć i wypróbować jego własną moc rzekł Dumbledore, wciąż zaciskając powieki. - A tymczasem umacniał się ów tajemniczy
związek między nimi, rosła pasożytnicza zażyłość między ich umysłami. Czasami
podejrzewałem, że on sam zdaje sobie z tego sprawę.
Jeśli dobrze go znam, to tak pokieruje sprawami, że kiedy już wyruszy na spotkanie ze
śmiercią, będzie to oznaczało ostateczny koniec Voldemorta.
Otworzył oczy. Snape patrzył na niego z przerażeniem.
- Chroniłeś go, utrzymywałeś tak długo przy życiu tylko po to, by umarł we właściwym
momencie?
- To cię tak szokuje, Severusie? A ilu ludzi umarło na twoich oczach?
- Ostatnio tylko ci, których nie byłem w stanie ocalić - odparł Snape, wstając. Wykorzystałeś mnie.
- To znaczy?
- Szpiegowałem dla ciebie, kłamałem dla ciebie, narażałem dla ciebie życie, a wszystko
to robiłem, by zapewnić bezpieczeństwo synowi Lily. A teraz mówisz mi, że hodowałeś go jak
prosiaka na rzeź...
- To bardzo wzruszające, Severusie - powiedział z powagą Dumbledore. - A więc w
końcu dojrzałeś do tego, by przejmować się losem tego chłopca?
- Jego losem? - wykrzyknął Snape. - Expecto patronum!
Z końca jego różdżki wystrzeliła srebrna łania. Wylądowała na podłodze, przebiegła
przez pokój i wyskoczyła przez okno. Dumbledore patrzył, aż jej srebrna poświata zniknęła w
ciemności, a potem odwrócił się do Snape’a. Oczy miał pełne łez.
- Przez te wszystkie lata?...
- Zawsze.

Scena zmieniła się. Teraz Snape rozmawiał z portretem Dumbledore’a wiszącym nad
jego biurkiem.
- Będziesz musiał podać Voldemortowi dokładną datę opuszczenia przez Harry’ego domu
jego wujostwa - mówił Dumbledore. - Gdybyś tego nie zrobił, wzbudziłbyś w nim
podejrzenie, bo uważa cię za człowieka dobrze poinformowanego. Musisz jednak podsunąć
pomysł użycia kamuflażu... to, jak sądzę, powinno zapewnić Harry’emu bezpieczeństwo.
Spróbuj rzucić zaklęcie Confundus na Mundungusa Fletchera. I, Severusie, jeśli będziesz
zmuszony wziąć udział w pościgu, odegraj swoją rolę w przekonujący sposób... Liczę na to,
że uda ci się jak najdłużej utrzymać Lorda Voldemorta w niewiedzy co do twojej prawdziwej
roli, bo inaczej Hogwart zostanie wydany na łaskę Carrowów...
Teraz Snape rozmawiał z Mundungusem, siedząc z nim głowa przy głowie w jakiejś
nieznanej karczmie. Mundungus miał twarz dziwnie pozbawioną wyrazu, Snape marszczył
czoło, skupiając się na tym, co mówił.
- Zaproponujesz członkom Zakonu Feniksa, by użyli kamuflażu. Eliksir wielosokowy.
Kilku identycznych Potterów. Tylko to może zapewnić prawdziwemu Potterowi
bezpieczeństwo. Zapomnisz, że ja ci to powiedziałem. Powiesz im, że to twój pomysł.
Zrozumiałeś?
- Zrozumiałem - wymamrotał Mundungus, patrząc przed siebie niewidzącym wzrokiem.
Teraz Harry towarzyszył Snape’owi szybującemu na miotle przez ciemną noc wśród
innych śmierciożerców. Przed nimi widać było Lupina i Harry’ego, którym w rzeczywistości
był George... jeden ze śmierciożerców wysunął się przed Snape’a i wycelował różdżkę prosto
w plecy Lupina...
- Sectumsempra! - krzyknął Snape.
Zaklęcie wymierzone w śmierciożercę minęło go i trafiło w George’a...
I znowu scena się zmieniła. Snape klęczał w dawnej sypialni Syriusza. Łzy ściekały mu z
końca haczykowatego nosa, kiedy czytał stary list od Lily. Na drugiej stronie były tylko te
słowa:
żeby kiedykolwiek mógł być przyjacielem Gellerta Grindelwalda. Myślę, że coś jej się w
głowie pomieszało, naprawdę!
Całusy,
Lily

Snape wziął kartkę z podpisem Lily i wsunął ją za pazuchę. Potem przedarł na pół
fotografię, którą też miał w ręku, zatrzymując sobie tę część, na której była roześmiana Lily, a
odrzucając tę, na której byli James i Harry. Spadła pod komodę...
Teraz Snape stał znowu w gabinecie dyrektora. W ramy swojego portretu wpadł
zadyszany Fineas Nigellus.
- Dyrektorze! Obozują w Forest of Dean! Ta szlama...
- Nie używaj tego słowa!
- ...no więc ta Granger wymieniła tę nazwę, gdy otwierała swoją torebkę!
- Dobrze. Bardzo dobrze! - krzyknął portret Dumbledore^ wiszący za fotelem dyrektora. Severusie, teraz miecz! Nie zapomnij, że może go zdobyć tylko ten, kto jest w wielkiej
potrzebie i odznacza się męstwem... i nie może wiedzieć, że to ty go dajesz! Gdyby
Voldemort odczytał myśli Harry’ego i dowiedział się, że mu pomagasz...
- Wiem - przerwał mu Snape.
Podszedł do portretu Dumbledore’a i chwycił go z boku. Portret odchylił się, ukazując
skrytkę, z której Snape wyjął miecz Gryffindora.
- I nadał się nie dowiem, dlaczego to takie ważne, żeby Potter dostał ten miecz? - zapytał,
narzucając na siebie podróżną pelerynę.
- Niestety nie - odrzekł portret Dumbledore’a. - On będzie wiedział, co z nim zrobić. I
bądź bardzo ostrożny, Severusie, bo gdyby cię zobaczyli, nie powitaliby cię z radością po tym
nieszczęśliwym wypadku z George’em...
Snape był już przy drzwiach, ale się odwrócił.
- Nie martw się, Dumbledore - powiedział chłodno. - Mam plan...
I wyszedł. Harry wynurzył się z myślodsiewni, a chwilę później leżał już na dywanie w
tym samym pokoju. Snape mógł przed chwilą zamknąć drzwi z drugiej strony.
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Znowu w Zakazanym Lesie
A więc wreszcie prawda. Leżąc z twarzą wciśniętą w zakurzony dywan, w tym samym
gabinecie, w którym kiedyś, jak sądził, poznawał tajemnice zwycięstwa, Harry zrozumiał, że
wcale nie miał przeżyć. Miał rzucić się posłusznie w ramiona Śmierci, zrywając w ten sposób
ostatnie więzi Voldemorta z życiem. Gdy po tylu wysiłkach stanie wreszcie naprzeciw
Voldemorta i nie uniesie różdżki, by się bronić, nadejdzie oczekiwany koniec i stanie się to,
co miało się stać w Dolinie Godryka: żaden nie będzie mógł żyć, żaden nie przeżyje.
Czuł, jak serce tłucze mu się w piersiach. Jakie to dziwne, że z lęku przed śmiercią serce
szybciej pompuje krew, dzielnie utrzymując go przy życiu. Będzie jednak musiało się
zatrzymać i to już niedługo. Jego uderzenia są już policzone. Ile będzie tych uderzeń do
czasu, gdy wstanie i po raz ostatni przejdzie przez zamek, a potem wyjdzie na błonia, by dojść
do Zakazanego Lasu?
I kiedy tak leżał na podłodze, czując, jak w piersi łomoce mu pogrzebowy werbel,
ogarnęło go przerażenie. Czy umieranie boli? Tyle razy był bliski śmierci i zawsze udawało
mu się przed nią umknąć, ale nigdy tak naprawdę nie pomyślał o samym umieraniu. Jego
wola życia była zawsze o wiele silniejsza niż lęk przed śmiercią. A teraz nawet mu nie
przyszło na myśl, by spróbować uciec, by wyprzedzić Voldemorta. Wiedział, że już jest po
wszystkim, że pozostało tylko jedno: samo umieranie.
Jaka szkoda, że nie umarł wtedy, w tę letnią noc, gdy po raz ostatni opuścił dom przy
Privet Drive 4, kiedy ocaliła go szlachetna różdżka z piórem feniksa! Gdyby chociaż mógł
umrzeć tak jak Hedwiga, tak szybko, że nawet by tego nie zauważył! Albo gdyby mógł
zasłonić swym ciałem kogoś, kogo kocha... tak, zazdrościł nawet swoim rodzicom, wolałby
umrzeć tak jak oni. Pogodzenie się z zimną krwią z zagładą samego siebie, dobrowolne
wyjście naprzeciw śmierci wymaga innego rodzaju męstwa. Poczuł, że palce lekko mu drżą, i
spróbował nad tym zapanować, choć nikt go nie widział; ramy wszystkich portretów były
puste.

Powoli, bardzo powoli usiadł i poczuł się bardziej żywy i bardziej świadomy swojego
ciała niż kiedykolwiek przedtem. Dlaczego nigdy w pełni nie docenił cudu, jakim było jego
ciało, mózg, nerwy, bijące serce? A to wszystko wkrótce przestanie działać, albo raczej on
przestanie istnieć, a więc i odczuwać, jak to działa. Oddychał powoli, głęboko, usta i gardło
miał zupełnie suche, podobnie jak oczy.
Zdrada Dumbledore’a nie zrobiła na nim większego wrażenia. To oczywiste, że istniał
jakiś szerszy, dalekosiężny plan, a on, Harry, był po prostu za głupi, by to dostrzec. Nigdy ani
na chwilę nie zwątpił, że Dumbledore pragnie pomóc mu przeżyć. Teraz zrozumiał, że miał
przeżyć, ale tylko po to, by odnaleźć i zniszczyć wszystkie horkruksy. To horkruksy
wyznaczały długość jego życia.
Dumbledore przekazał mu to zadanie, a on posłusznie przecinał jedna po drugiej więzi
łączące go nie tylko z Voldemortem, ale i z własnym życiem! Jakie to sprytne, jakie
szlachetne, nie narażać życia innych, tylko postawić to niebezpieczne zadanie przed
chłopcem, który i tak był już przeznaczony na rzeź i którego śmierć nie będzie nieszczęściem,
tylko jeszcze jednym ciosem zadanym Voldemortowi.
A Dumbledore wiedział, że Harry się nie cofnie, że pójdzie do samego końca, nawet jeśli
ma to być jego koniec, bo czyż nie zadał sobie wiele trudu, by go dobrze poznać?
Dumbledore wiedział, podobnie jak wiedział to Voldemort, że Harry nie pozwoli nikomu
więcej za siebie zginąć, odkąd zrozumiał, że to w jego mocy leży powstrzymanie Voldemorta.
Nagle stanęły mu przed oczami martwe ciała Freda, Lupina i Tonks, spoczywające w Wielkiej
Sali, i przez chwilę nie mógł złapać tchu. Śmierć jest tak niecierpliwa...
A jednak Dumbledore przecenił jego możliwości. Przecież zawiódł: nie udało mu się
zabić węża. Pozostał jeden horkruks, wiążący Voldemorta z życiem nawet wówczas, gdy
Harry umrze. Ktoś będzie miał ułatwione zadanie... Ciekawe, kto to zrobi... Oczywiście Ron i
Hermiona będą wiedzieli, co trzeba zrobić... pewnie właśnie dlatego Dumbledore pozwolił
mu im zaufać... żeby oni mogli go zastąpić, gdyby zbyt wcześnie wypełnił własne
przeznaczenie...
Ale te myśli, jak deszcz bębniący w zimne okno, napotykały wciąż twardą skorupę
nieodwracalnej prawdy: musi umrzeć. Muszę umrzeć. Życie musi się skończyć.
Zdawało mu się, że Ron i Hermiona są gdzieś potwornie daleko, w jakimś odległym
kraju, jakby rozstał się z nimi dawno, dawno temu... Nie będzie już żadnych pożegnań i
wyjaśnień, tego był pewien. W tę podróż nie mogą z nim wyruszyć, a gdyby nawet próbowali
go powstrzymać, traciłby tylko tak cenny czas. Spojrzał na poobijany złoty zegarek, który

dostał na siedemnaste urodziny. Minęła prawie połowa godziny, którą dał mu Voldemort na
poddanie się.
Wstał. Serce tłukło mu się w piersiach jak przerażony ptak. Może wiedziało, że zostało
mu tak niewiele czasu, może postanowiło wypełnić liczbę uderzeń wyznaczających długość
jego życia, zanim nadejdzie koniec. Nie obejrzał się, kiedy zamknął za sobą drzwi gabinetu.
Zamek opustoszał. Idąc samotnie korytarzami, czuł się jak duch, jakby już umarł. Ramy
portretów na ścianach wciąż były puste, wszędzie panowała dziwna cisza, jakby całe
pozostałe życie skupiło się w Wielkiej Sali, pełnej umarłych i opłakujących ich przyjaciół.
Naciągnął na siebie pelerynę-niewidkę i zszedł na sam dół, do sali wejściowej. Być może
jakaś cząstka jego jaźni pragnęła, by ktoś go wyczuł, zobaczył, zatrzymał, ale peleryna była
jak zwykle nieprzenikalna, doskonała, i bez żadnych przeszkód dotarł do drzwi frontowych.
O mały włos nie wpadł na niego Neville. Niósł z kimś czyjeś ciało. Harry spojrzał na nie
i poczuł jeszcze jedno tępe uderzenie w żołądek: Colin Creevey, choć nie miał jeszcze
siedemnastu lat, musiał wśliznąć się z powrotem na tereny szkolne, tak jak to zrobili Malfoy,
Crabbe i Goyle. Po śmierci jeszcze bardziej zmalał.
- Wiesz co, Neville? Mogę sam go ponieść - powiedział Oliver Wood, po czym zarzucił
sobie ciało Colina na ramię jak strażak i wniósł do Wielkiej Sali.
Neville oparł się o odrzwia i otarł czoło wierzchem dłoni. Wyglądał jak starzec. Potem
ruszył z powrotem w ciemność, by odszukać następne ciała.
Harry spojrzał jeszcze raz na wejście do Wielkiej Sali. Panował tam ruch, ludzie
próbowali się nawzajem pocieszać, coś popijali, klęczeli przy zmarłych. Nie zobaczył jednak
nikogo z tych, których kochał: Hermiony, Rona, Ginny, któregokolwiek z pozostałych
Weasleyów, Luny. Poczuł, że oddałby cały czas, który mu pozostał, za jedno spojrzenie na
nich... lecz czy miałby dość siły, by przestać na nich patrzyć? Tak było lepiej.
Zszedł po kamiennych stopniach i zagłębił się w ciemność. Była prawie czwarta rano i
szkolne błonia zamarły w ciszy, jakby i one wstrzymywały oddech, żeby zobaczyć, czy zdoła
zrobić to, co musi zrobić.
Podszedł do Neville’a, który pochylał się nad kolejnym ciałem.
- Neville.
- Kurczę, Harry, o mało nie dostałem ataku serca!
Harry ściągnął pelerynę-niewidkę. Nie wiadomo skąd wpadł mu do głowy pewien
pomysł, może z chęci uzyskania absolutnej pewności.
- Dokąd idziesz samotnie? - zapytał podejrzliwie Neville.
- To wszystko jest częścią planu. Muszę coś zrobić. Słuchaj... Neville...

- Harry! - Neville zrobił nagle wystraszoną minę. - Harry, ty chyba nie zamierzasz się
poddać?
- Nie - skłamał gładko Harry. - Oczywiście, że nie... Chodzi o coś innego. Ale przez jakiś
czas może mnie tu nie być. Neville, wiesz o tym wężu Voldemorta? On ma takiego wielkiego
węża... nazywa go Nagini...
- Tak, słyszałem... i co z tym wężem?
- Trzeba go zabić. Ron i Hermiona wiedzą o tym, ale na wszelki wypadek, gdyby oni...
Potworność tej możliwości zmroziła go tak, że przez chwilę nie mógł wykrztusić słowa.
Szybko jednak wziął się w garść. To warunek podstawowy, musi być taki jak Dumbledore,
musi zachować zimną krew, chłodny umysł, upewnić się, że wszystko będzie dobrze
zabezpieczone, że inni zrobią to, czego on już nie zrobi. Dumbledore umarł, wiedząc, że
jeszcze troje ludzi wie o horkruksach; teraz miejsce Harry’ego zajmie Neville i znowu będzie
troje ludzi znających tajemnicę.
- Gdyby oni... byli zajęci czymś innym... a ty miałbyś sposobność...
- Zabić węża?
- Zabić węża - powtórzył Harry.
- Oczywiście, Harry. Nic ci nie jest? Powiedz!
- Nie, nic mi nie jest. Dzięki, Neville.
Chciał już odejść, ale Neville złapał go za rękę.
- Harry, my wszyscy będziemy nadal walczyć. Wiesz o tym?
- Tak, ja...
Nie był w stanie dokończyć zdania, poczuł, że coś go dławi w gardle. Neville chyba
uznał to za normalny objaw. Poklepał Harry’ego po ramieniu i odszedł, by poszukiwać
kolejnych ciał.
Harry ponownie zarzucił na siebie pelerynę-niewidkę i ruszył dalej. W ciemności
zobaczył niedaleko jakiś ruch; ktoś pochylił się nad leżącym w trawie ciałem. Dopiero kiedy
znalazł się już bardzo blisko, zdał sobie sprawę, że była to Ginny.
Zatrzymał się. Pochylała się nad dziewczyną, która szeptem wzywała swoją matkę.
- Już w porządku - mówiła Ginny. - Będzie dobrze. Zaraz zaniesiemy cię do zamku.
- Ale ja chcę do domu - szepnęła dziewczyna. - Nie chcę już walczyć!
- Wiem - odpowiedziała Ginny i głos się jej załamał. - Wszystko będzie dobrze,
zobaczysz.

Harry’ego przeszył zimny dreszcz. Chciał krzyknąć, chciał, żeby Ginny poznała, że on tu
jest, chciał, żeby wiedziała, dokąd idzie. Chciał, by go zatrzymała, by go ciągnęła z
powrotem, chciał wrócić do domu...
Ale przecież był w domu. Hogwart był jego pierwszym i najlepszym domem. On,
Voldemort i Snape, chłopcy pozbawieni rodziców, wszyscy trzej odnaleźli tu swój dom...
Teraz Ginny klęczała przy rannej dziewczynie, trzymając ją za rękę. Harry całą siłą woli
zmusił się do ruszenia w dalszą w drogę. Odniósł niejasne wrażenie, że Ginny obejrzała się,
kiedy koło niej przechodził. Czyżby coś wyczuła? Nie odezwał się jednak do niej ani słowem
i nie spojrzał na nią przez ramię.
W ciemności zamajaczyła chatka Hagrida. W oknach nie paliło się światło, Kieł nie
drapał w drzwi, nie szczekał radośnie na powitanie. Ach, te wszystkie odwiedziny u Hagrida,
połysk miedzianego czajnika nad paleniskiem, ciasteczka twarde jak kamień, olbrzymie
larwy, jego wielka, brodata twarz i Ron wymiotujący ślimakami, i Hermiona pomagająca mu
ratować Norberta...
Lecz szedł dalej i wkrótce dotarł na skraj Zakazanego Lasu, gdzie się zatrzymał.
Między drzewami roiło się od dementorów. Już czuł promieniujące z nich lodowate
zimno, zawahał się, nie wiedząc, czy zdoła przez nie przejść. Nie miał już siły, by wezwać
patronusa. Nie był w stanie opanować drżenia całego ciała. Nagle zrozumiał, że jednak nie tak
łatwo jest umrzeć. Nagle poczuł, jak drogocenna jest każda sekunda, w której jeszcze
oddycha, jak cudowny jest zapach trawy i chłodny powiew na twarzy... I pomyśleć, że ludzie
mają przed sobą całe długie lata, tyle czasu, mogą robić z nim, co chcą, nawet go
marnotrawić, a on czepia się każdej sekundy... Nie był pewny, czy zdobędzie się na wejście
do lasu, a jednocześnie wiedział, że musi to zrobić. Ten długi mecz dobiegł końca, znicz został
złapany, trzeba wylądować na ziemi...
Znicz. Zdrętwiałymi palcami pogrzebał w wiszącym na szyi woreczku i wyciągnął złotą,
uskrzydloną piłeczkę.
Otwieram się na sam koniec.
Wbił w nią spojrzenie, oddychając szybko i głęboko. Jeszcze przed chwilą pragnął, by
czas zatrzymał się w miejscu, a oto czas pomknął z zawrotną prędkością, bo nagle przyszło
zrozumienie - tak szybko, jakby wyprzedzało myśli.
To właśnie jest koniec. To jest ten moment. Przycisnął złoty metal do ust i szepnął:
- Zaraz umrę.
Metalowa muszla otworzyła się. Sięgnął drżącą ręką po różdżkę Malfoya i mruknął:
- Lumos.

Wewnątrz znicza tkwił czarny kamień, pęknięty w środku. Kamień Wskrzeszenia pękł
wzdłuż pionowej linii przedstawiającej Czarną Różdżkę. Mimo poszarpanego pęknięcia
można było wciąż rozpoznać trójkąt i kółko: symbole Peleryny-Niewidki i Kamienia.
Nie musiał myśleć, zrozumienie znowu przyszło samo. To nie oni mieli do niego
powrócić, to on miał się z nimi połączyć. To nie on ściągał ich do siebie, to oni mieli go ze
sobą unieść.
Zamknął oczy i obrócił kamień w dłoni. Trzy razy. Poznał, że to się stało, bo usłyszał
wokół siebie ciche odgłosy lekkich stóp kroczących po pasie zasłanej gałązkami i suchymi
liśćmi ziemi na zewnętrznym skraju Zakazanego Lasu. Otworzył oczy i rozejrzał się.
Nie byli ani duchami, ani w pełni cielesnymi istotami. Najbardziej przypominali
Riddle’a, który tak dawno, dawno temu uciekł ze swojego dziennika, a który był prawie
namacalnym wspomnieniem. Mniej materialni od żywych ciał, lecz bardziej materialni od
duchów, sunęli ku niemu, a na wszystkich twarzach gościł ten sam uśmiech pełen miłości.
James był dokładnie tego samego wzrostu co Harry. Miał na sobie ubranie, w którym
umarł, włosy rozczochrane, okulary trochę przekrzywione, jak pan Weasley.
Syriusz był wysoki, przystojny, o wiele młodszy od tego Syriusza, którego Harry
pamiętał. Szedł lekko, z niedbałym wdziękiem, z rękami w kieszeniach, szczerząc zęby w
uśmiechu.
Lupin też był młodszy i jakby nieco bardziej niż za życia elegancki, a włosy miał gęstsze
i ciemniejsze. Sprawiał wrażenie, jakby cieszył się z powrotu do tak dobrze znanego mu
miejsca, do krainy swoich młodzieńczych włóczęg.
Lily uśmiechała się najbardziej promiennie. Kiedy podeszła bliżej, odgarnęła długie
włosy do tyłu, a spojrzenie jej zielonych oczu, tak podobnych do jego oczu, błądziło tęsknie
po jego twarzy, jakby nie mogła się na niego napatrzyć.
- Byłeś taki dzielny.
Nie mógł mówić. Pochłaniał ją wzrokiem, myśląc, że mógłby tak stać i patrzyć na nią
wiecznie. Tylko patrzyć, nic więcej.
- Jesteś już blisko - powiedział James. - Bardzo blisko. Jesteśmy z ciebie tacy dumni.
- Czy to boli?
To dziecinne pytanie wymknęło mu się z ust, zanim zdołał je powstrzymać.
- Umieranie? Nie, w ogóle nie boli - odrzekł Syriusz. - To coś takiego jak zaśnięcie, tylko
jest szybsze i łatwiejsze.
- A on będzie chciał zrobić to szybko. Żeby już było po wszystkim - odezwał się Lupin.

- Nie chciałem, żebyście umarli - powiedział Harry, a te słowa też wyrwały mu się bez
udziału woli. - Żadne z was. Przepraszam...
To ostatnie słowo było chyba najbardziej skierowane do Lupina. To jego chciał
przebłagać.
- ...tuż po tym, jak zostałeś ojcem... Remusie, tak mi przykro...
- Mnie też jest przykro - rzekł Lupin. - Przykro mi, że nigdy go nie poznam... Ale dowie
się, dlaczego umarłem, i mam nadzieję, że zrozumie. Próbowałem zbudować świat, w którym
byłby szczęśliwszy.
Lodowaty powiew z serca Zakazanego Lasu odgarnął Harry’emu włosy z czoła.
Wiedział, że nie powiedzą mu, by już tam poszedł, że to musi być jego decyzja.
- Zostaniecie ze mną?
- Do samego końca - odrzekł James.
- Nie zobaczą was?
- Jesteśmy częścią ciebie - powiedział Syriusz. - Nikt inny nie może nas zobaczyć.
Harry spojrzał na swoją matkę.
- Bądź blisko mnie - szepnął.
I wszedł w mroczny las. Nie owładnęła nim lodowata rozpacz dementorów, wkroczył w
nią śmiało razem ze swoimi towarzyszami, jakby byli jego patronusami, i szli razem między
starymi drzewami o sękatych, powykrzywianych korzeniach, pod baldachimem splątanych
gałęzi. Otulony szczelnie peleryną-niewidką zagłębiał się coraz bardziej w las, nie mając
pojęcia, gdzie Voldemort jest, ale czując, że na pewno go znajdzie. A obok niego, prawie
bezszelestnie, kroczyli James, Syriusz, Lupin i Lily. Ich obecność była jego odwagą, to ona
sprawiała, że był w stanie robić krok za krokiem.
Czuł się tak, jakby między jego ciałem i świadomością zerwało się połączenie. Jego
członki działały bez świadomych instrukcji, jakby był pasażerem, a nie kierowcą ciała, które
miał opuścić. Zmarli, kroczący obok niego przez las, byli o wiele bardziej realni niż ci żyjący,
którzy zostali w zamku: to Ron, Hermiona, Ginny i wszyscy inni wydawali mu się teraz
bardziej duchami, gdy tak zmierzał w ciemności, potykając się i ślizgając, ku końcowi
swojego życia, ku Voldemor...
Usłyszał w pobliżu jakiś głuchy odgłos i szepty. Zamarł pod peleryną-niewidką, wbijając
wzrok w ciemność i nasłuchując. Jego rodzice, Lupin i Syriusz też się zatrzymali.
- Ktoś tu jest - rozległ się tuż obok niego ochrypły szept. - Ma pelerynę-niewidkę. Może
to on?...

Zza najbliższego drzewa wyłoniły się dwie postacie z zapalonymi różdżkami. Poznał
Yaxleya i Dołohowa. Patrzyli dokładnie na to miejsce, w którym stał. Najwyraźniej nic nie
widzieli.
- Na pewno coś słyszałem - powiedział Yaxley. - Może to jakieś zwierzę, co?
- Ten pomylony Hagrid trzyma tu całą kupę różnych gadów - rzekł Dołohow, zerkając
przez ramię.
Yaxley spojrzał na zegarek.
- Już prawie czas. Potter miał swoją godzinę. Nie przyszedł.
- A on był pewny, że przyjdzie! Nie będzie zadowolony.
- Lepiej wracajmy. Dowiemy się, co teraz.
Obaj śmierciożercy odwrócili się i ruszyli w głąb lasu. Harry poszedł za nimi, wiedząc,
że zaprowadzą go dokładnie tam, gdzie chciał się znaleźć. Zerknął w bok: matka uśmiechnęła
się do niego, a ojciec pokiwał głową, dodając mu odwagi.
Szli zaledwie kilka minut, gdy ujrzał przed sobą światło, a Yaxley i Dołohow wyszli na
polanę, na której kiedyś żył potworny Aragog. Wciąż były tu resztki olbrzymiej sieci, ale cały
rój jego potomków śmierciożercy wygonili z siedliska, wysyłając do walki.
Pośrodku polany płonęło ognisko, którego drgające światło padało na tłum
nieruchomych,
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zakapturzeni, inni odsłonili już twarze. Na skraju tego tłumu siedziało dwóch olbrzymów o
brutalnych, jakby wyciosanych z kamienia twarzach, rzucając wielkie cienie na całą tę scenę.
Harry dostrzegł Fenrira, czającego się w cieniu i żującego swoje długie pazury, opodal wielki
jasnowłosy Rowie macał końcami palców swoje krwawiące wargi. Zobaczył Lucjusza
Malfoya, który wyglądał jak człowiek przegrany i śmiertelnie przerażony, i Narcyzę,
rzucającą ukradkowe, wylęknione spojrzenia.
Wszystkie oczy utkwione były w Voldemorcie, który stał z opuszczoną głową, ściskając
przed sobą białymi palcami Czarną Różdżkę. Wyglądał, jakby się modlił albo odliczał w
duchu, i Harry’emu, stojącemu wciąż na skraju polany, skojarzył się absurdalnie z dzieckiem
odliczającym podczas zabawy w chowanego. Za jego głową, jak wielka aureola, migotała
zaczarowana klatka, w której wił się i kłębił ogromny wąż.
Kiedy Dołohow i Yaxley stanęli w kręgu, Voldemort podniósł głowę.
- Nie ma go, panie - powiedział Dołohow.
Voldemort nie zmienił wyrazu twarzy. Czerwone oczy zdawały się płonąć w blasku
ogniska. Powoli przetoczył Czarną Różdżkę między długimi palcami.
- Panie mój...

To odezwała się Bellatriks. Siedziała najbliżej Voldemorta, rozczochrana, z zakrwawioną
twarzą.
Voldemort podniósł rękę, aby ją uciszyć. Zamarła, wpatrując się w niego z uwielbieniem.
- Myślałem, że przyjdzie - powiedział Voldemort swoim wysokim, czystym głosem,
wpatrując się w roztańczone płomienie. - Spodziewałem się go.
Wszyscy milczeli. Wyglądali na równie przerażonych jak Harry, któremu serce tłukło się
teraz o żebra, jakby chciało uciec z ciała, które miał za chwilę porzucić. Wilgotnymi od potu
rękami ściągnął z siebie pelerynę-niewidkę i wepchnął ją za pazuchę, razem z różdżką. Chciał
uniknąć pokusy walki.
- I wygląda na to... że się omyliłem - rzekł Voldemort.
- Nie omyliłeś się.
Harry powiedział to tak głośno, jak potrafił, użył całej siły, by wypowiedzieć to głośno i
dobitnie, bo nie chciał, by pomyślano, że się boi. Kamień Wskrzeszenia wyśliznął mu się z
ręki i kątem oka zobaczył, że jego rodzice, Syriusz i Lupin zniknęli, gdy wkroczył w krąg
blasku ogniska. Lecz w tej chwili liczył się już tylko Voldemort. To była sprawa między nimi
dwoma.
Chwila zaskoczenia minęła. Olbrzymy ryknęły, śmierciożercy powstali, wybuchły
okrzyki, złorzeczenia, nawet śmiechy. Voldemort nie poruszał się, tylko jego czerwone oczy
odnalazły Harry’ego i śledziły go, gdy szedł ku niemu - dzieliło ich tylko ognisko.
- HARRY! NIE!
Odwrócił się. Do pobliskiego drzewa był przywiązany Hagrid. Grube gałęzie nad jego
głową dygotały, gdy szamotał się rozpaczliwie w więzach.
- NIE! NIE! HARRY, CO TY..
- MILCZ! - wrzasnął Rowle i uciszył go machnięciem różdżki.
Bellatriks zerwała się na równe nogi i patrzyła podekscytowana to na Voldemorta, to na
Harry’ego, jej pierś falowała. Wszyscy zamarli, poruszały się tylko płomienie i wąż,
zwijający się i rozwijający w świetlistej klatce nad głową Voldemorta.
Harry czuł różdżkę na piersiach, ale nie próbował po nią sięgnąć. Wiedział, że wąż jest
zbyt dobrze chroniony, wiedział, że gdyby nawet udało mu się wycelować różdżkę w Nagini,
natychmiast trafiłoby go pięćdziesiąt zaklęć. Patrzyli na siebie, Voldemort i Harry, a po chwili
Voldemort przechylił lekko głowę, przypatrując się stojącemu przed nim chłopcu, i okrutny
uśmiech wykrzywił jego pozbawione warg usta.
- Harry Potter - powiedział tak cicho, że jego głos mógł być trzaskiem ognia. - Chłopiec,
który przeżył.

Śmierciożercy zamarli, czekali; wszystko wokół czekało, Hagrid miotał się w więzach,
Bellatriks dyszała ciężko, a Harry pomyślał nagle o Ginny, o jej rozpłomienionym spojrzeniu,
o dotyku jej warg na swoich ustach...
Voldemort uniósł różdżkę. Głowę wciąż miał przechyloną na bok jak zaciekawione
dziecko, jakby się zastanawiał, co się stanie, jeśli zrobi następny krok. Harry wpatrywał się w
czerwone oczy i pragnął, by stało się to teraz, szybko, póki jeszcze może utrzymać się na
nogach, zanim straci nad sobą kontrolę, zanim się wyda, że panicznie się boi...
Zobaczył poruszające się usta i błysk zielonego światła... i wszystko znikło.
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King’s Cross
Leżał twarzą w dół, wsłuchując się w ciszę. Był zupełnie sam. Nikt go nie obserwował.
Prócz niego nikogo tu nie było. Nie był zresztą pewny, czy on sam tu jest.
Po długim czasie, a może natychmiast, przyszło mu do głowy, że jednak musi istnieć,
musi być czymś więcej niż tylko odcieleśnioną myślą, bo leży, na pewno na czymś leży. A
jeśli czuje, że leży, to musi mieć zmysł dotyku, a to coś, na czym leży, też musi istnieć.
Gdy tylko doszedł do takiego wniosku, zdał sobie sprawę z tego, że jest nagi. Nadal był
przekonany, że jest zupełnie sam, więc nie przejął się tym, choć trochę go to zaintrygowało. I
pomyślał, że skoro wciąż ma zmysł dotyku, to warto sprawdzić, czy ma również zmysł
wzroku. Otworzył oczy i odkrył, że nadal je ma.
Leżał w jasnej mgle, choć takiej mgły jeszcze nigdy w życiu nie widział. Otoczenie nie
było nią przysłonięte, raczej owa mgła nie uformowała się jeszcze w otoczenie. Powierzchnia,
na której leżał, chyba była biała, ale nie można było stwierdzić, czy jest ciepła, czy zimna, po
prostu była - płaska, bezbarwna, służąca tylko temu, by na niej istnieć.
Usiadł. Wyglądało na to, że jego ciało nie doznało żadnego uszczerbku. Dotknął twarzy.
Nie miał okularów.
A potem poprzez bezkształtną nicość, która go otaczała, przedarł się jakiś dźwięk: coś się
cicho trzepotało, miotało, łopotało. Był to odgłos żałosny, budzący litość, a jednocześnie
jakby trochę nieprzyzwoity. Poczuł się zakłopotany, jakby podsłuchiwał coś ukrytego,
wstydliwego.
Po raz pierwszy pomyślał, że jednak wolałby mieć coś na sobie.
Zaledwie ta myśl uformowała się w jego głowie, tuż obok niego pojawiła się szata.
Sięgnął po nią i włożył na siebie. Była miękka, czysta i ciepła. Wydało mu się fascynujące, że
pojawiła się znikąd, gdy tylko jej zapragnął.
Wstał i rozejrzał się. Czyżby znajdował się w jakimś wielkim Pokoju Życzeń? Im dłużej
się rozglądał, tym więcej dostrzegał. Wysoko nad nim połyskiwało w słońcu szklane,

kopulaste sklepienie. Może to jakiś pałac? Panowała tu cisza, tylko gdzieś blisko, we mgle,
wciąż coś dziwnie się miotało i jakby cicho skomlało...
Obracał się powoli w miejscu, a otoczenie zdawało się rodzić na jego oczach. Wielka,
otwarta przestrzeń, jasna i czysta, jakaś sala o wiele większa od Wielkiej Sali w Hogwarcie, z
tym przejrzystym, szklanym sklepieniem. Zupełnie pusta. Tylko on tu był... on i...
Wzdrygnął się. Dostrzegł to coś, co wydawało owe dziwne odgłosy. Miało postać
małego, nagiego dziecka, zwiniętego w kłębek na podłodze, czerwonego, jakby odartego ze
skóry. Leżało, drżąc, pod jakimś krzesłem, porzucone, niechciane, wepchnięte tam z dala od
spojrzeń, z trudem łapiące powietrze.
Poczuł lęk. To dziecko było tak małe, kruche i bezbronne, lecz coś go od niego
odpychało. Zaczął jednak zbliżać się do niego powoli, gotów w każdej chwili odskoczyć do
tylu. Wkrótce był już tak blisko, że mógł go dotknąć, ale nie potrafił się do tego zmusić. Czuł
się jak tchórz. Powinien to dziecko utulić, pocieszyć, a napawało go odrazą.
- Nie możesz mu pomóc.
Obrócił się gwałtownie. Szedł ku niemu Albus Dumbledore, szedł raźnym, sprężystym
krokiem, wyprostowany, ubrany w powłóczystą, granatową szatę.
- Harry. - Rozłożył ramiona, obie dłonie miał białe, nieuszkodzone. - Wspaniały
chłopcze. Dzielny, bardzo dzielny mężczyzno. Przejdźmy się.
Harry, oszołomiony, ruszył za Dumbledore’em, który oddalił się od kwilącego żałośnie
dziecka i poprowadził go do dwóch krzeseł, stojących pod owym wysokim, rozmigotanym
sklepieniem. Dumbledore usiadł na jednym z nich, a Harry osunął się na drugie i spojrzał w
twarz swojego starego dyrektora. Jego długie, srebrne włosy i broda, przenikliwe niebieskie
oczy, patrzące na niego znad okularów-połówek, haczykowaty nos... wszystko było w nim
takie jak w tym dobrotliwym starcu, którego zapamiętał, a jednak...
- Przecież pan umarł, tak? - zapytał Harry.
- Och, tak - odrzekł rzeczowym tonem Dumbledore.
- Więc... ja też umarłem?
- Ach... - westchnął Dumbledore i uśmiechnął się jeszcze szerzej. - Oto jest pytanie!
Ogólnie rzecz biorąc, kochany chłopcze, nie sądzę.
Wpatrywali się w siebie; starzec wciąż uśmiechał się promiennie.
- Nie? - powtórzył Harry.
- Nie - odrzekł Dumbledore.

- Ale... - Harry instynktownie dotknął ręką czoła i nie wyczuł na nim blizny w kształcie
błyskawicy. - Ale przecież powinienem umrzeć... nie broniłem się! Chciałem, żeby mnie
zabił!
- I właśnie na tym, jak sądzę, polega zasadnicza różnica.
Szczęście promieniowało z niego jak światło, jak ogień. Harry jeszcze nigdy nie widział
go tak głęboko, tak namacalnie uradowanego.
- Chcę wiedzieć.
- Przecież już wiesz - odrzekł Dumbledore, kręcąc młynka kciukami.
- Pozwoliłem mu się zabić, tak?
- Tak, pozwoliłeś - zgodził się Dumbledore, kiwając głową. - No, dalej!
- Więc ta cząstka jego duszy, która była we mnie... Dumbledore kiwał głową jeszcze
bardziej entuzjastycznie, zachęcając go uśmiechem, by mówił dalej.
- ...umarła?
- Och, tak! Tak, on ją zniszczył. Masz całą, nienaruszoną duszę, która należy tylko do
ciebie, Harry.
- Ale...
Harry zerknął przez ramię tam, gdzie maleńkie, okaleczone stworzenie dygotało pod
krzesłem.
- Co to jest, panie profesorze?
- To jest coś, czemu żaden z nas nie może pomóc.
- Ale skoro Voldemort użył Morderczego Zaklęcia, a tym razem nikt za mnie nie umarł...
to w jaki sposób mogę wciąż być żywy?
- Myślę, że wiesz. Sięgnij myślą wstecz. Pamiętasz, co on kiedyś zrobił w swojej żałosnej
ignorancji, w swojej zachłanności i okrucieństwie?
Harry zastanowił się, błądząc wzrokiem po otoczeniu. Jak na pałac, było to dziwne
miejsce, z tymi krzesłami ustawionymi w niewielkich rzędach i biegnącymi tu i ówdzie
barierkami, zwłaszcza że prócz niego, Dumbledore’a i tego okaleczonego stworzenia pod
krzesłem nie było tu nikogo. I odpowiedź sama spłynęła z jego ust, bez wysiłku.
- Użył mojej krwi.
- Właśnie! Użył twojej krwi do odbudowy swojego ciała! Twoja krew płynie w jego
żyłach, Harry, ochrona, jakiej tobie udzieliła Lily, działa w was obu! Musisz żyć, jeśli on
żyje!
- Ja żyję... jeśli on żyje? Ale myślałem, że... myślałem, że jest na odwrót! Myślałem, że
obaj musimy umrzeć! Chyba że to jedno i to samo...

Znowu zerknął przez ramię na szamocące się na podłodze stworzenie, bo jego ciche
łkanie nie dawało mu spokoju.
- I naprawdę nic nie można zrobić?
- Jemu już nic nie pomoże.
- To niech mi pan wyjaśni... więcej - poprosił Harry, a Dumbledore uśmiechnął się.
- Byłeś siódmym horkruksem, Harry, horkruksem, którego wcale nie zamierzał stworzyć.
Rozszczepiając swoją duszę, uczynił ją tak kruchą i nietrwałą, że rozpękła się, kiedy dokonał
tego wołającego o pomstę do nieba aktu zła, mordując twoich rodziców i próbując zabić
niemowlę. Lecz to, co uciekło z tamtego pokoju, było jeszcze bardziej okaleczone, niż sądził.
Pozostawił za sobą nie tylko swoje ciało. Pozostawił maleńką cząstkę samego siebie
wszczepioną w ciebie, jego niedoszłą ofiarę, która przeżyła. Jakże żałosna była jego
niewiedza, Harry! Nie zaprzątał sobie głowy tym, czego nie cenił. Nic nie wiedział o
domowych skrzatach i o bajkach dla dzieci, o miłości i niewinności. Nic. Nigdy nie pojął, że
to wszystko obdarzone jest mocą większą od jego mocy, że to wszystko jest potężniejsze od
wszelkiej magii. Użył twojej krwi, wierząc, że go wzmocni. Wprowadził do swojego ciała
maleńką cząstkę czaru, którym obdarzyła cię twoja matka, oddając za ciebie życie. W jego
ciele wciąż żyje ofiara, którą z siebie złożyła, a dopóki ów czar istnieje, istniejesz i ty... i
ostatnia nadzieja Voldemorta.
Dumbledore uśmiechnął się do Harry’ego, a Harry spojrzał na niego szeroko otwartymi
oczami.
- I pan o tym wiedział? Przez cały czas?
- Domyślałem się. A tak się składa, że moje domysły zwykle się sprawdzają - odrzekł
Dumbledore i przez dłuższy czas siedzieli razem, milcząc, podczas gdy za nimi okaleczone
stworzenie kwiliło i tłukło się o podłogę.
- Ale to jeszcze nie wszystko - powiedział Harry. - To nie wszystko. Dlaczego moja
różdżka pokonała jego pożyczoną różdżkę?
- Tego nie jestem pewien.
- Niech się pan domyśli - poprosił Harry, a Dumbledore parsknął śmiechem.
- Musisz zrozumieć, Harry, że ty i Lord Voldemort dotarliście razem do tych rejonów
magii, których nikt przed wami nie poznał. Ale myślę, że wiem, co się wówczas wydarzyło,
choć o czymś takim nikt nigdy nie słyszał i chyba żaden wytwórca różdżek nie mógł tego
przewidzieć, a więc i powiedzieć Voldemortowi. Sam o tym nie wiedząc, Lord Voldemort
wzmocnił łączące was więzi, kiedy odzyskał ciało. Cząstka jego duszy wciąż tkwiła w tobie, a
pragnąc odzyskać moc, użył twojej krwi przesyconej czarem ofiary twojej matki. Gdyby

wiedział, gdyby rozumiał, jak straszliwą i skuteczną moc ma ta ofiara, prawdopodobnie nie
tknąłby twojej krwi... no, ale gdyby był w stanie to pojąć, nie byłby Lordem Voldemortem i
zapewne nigdy by nikogo nie zamordował... W każdym razie zacieśnił w ten sposób łączące
was więzi, sprawiając, że odtąd wasze losy splotły się ze sobą tak, jak jeszcze nigdy nie były
ze sobą splecione losy dwóch czarodziejów. I kiedy zaatakował cię różdżką zawierającą ten
sam rdzeń, co twoja różdżka, stało się, jak wiesz, coś bardzo dziwnego. Oba rdzenie
zareagowały w sposób, którego Lord Voldemort, nie wiedząc, że obie różdżki mają bliźniacze
rdzenie, nigdy się nie spodziewał. Tamtej nocy przeraził się bardziej niż ty, Harry. Ty
pogodziłeś się z możliwością śmierci, do czego on nigdy nie byłby zdolny. Zwyciężyła twoja
odwaga, a twoja różdżka to wykorzystała. Między obiema różdżkami zaszło coś, co było
odbiciem owej silnej więzi łączącej ich właścicieli. Sądzę, że tamtej nocy twoja różdżka
wchłonęła część właściwości i mocy różdżki Voldemorta, co oznaczało, że zawierała cząstkę
samego Voldemorta. Tak więc twoja różdżka rozpoznała go, gdy cię ścigał, rozpoznała w nim
kogoś, kto był jej bliski, a jednocześnie był śmiertelnym wrogiem, i użyła części jego własnej
magicznej mocy przeciwko niemu, a była to moc, której różdżka Lucjusza nigdy nie
doświadczyła. Twoja różdżka zyskała więc nie tylko moc niezwykłej odwagi, jaką okazałeś,
ale i magicznej mocy samego Voldemorta. Sam pomyśl, jaką szansę miał w tym pojedynku
ten biedny patyczek Lucjusza Malfoya?
- Skoro moja różdżka miała taką moc, to dlaczego Hermiona z taką łatwością ją złamała?
- zapytał Harry.
- Drogi chłopcze, ta jej niezwykła moc mogła zaistnieć tylko w starciu z Voldemortem,
czarnoksiężnikiem, który tak nieostrożnie majstrował przy najtajniejszych prawach magii.
Tylko skierowana w niego ujawniała taką moc. We wszystkich innych przypadkach była
zwykłą różdżką czarodzieja... choć jestem pewny, że była to całkiem niezła różdżka - dodał
uprzejmie.
Harry zagłębił się w myślach, milcząc przez dłuższy czas, a może tylko przez chwilę, bo
w tym miejscu trudno to było określić.
- Zabił mnie pana różdżką.
- Nie udało mu się ciebie zabić moją różdżką - poprawił go Dumbledore. - Chyba
możemy się zgodzić co do tego, że nie umarłeś... choć, oczywiście - dodał, jakby się obawiał,
że Harry’ego uraził - nie pomniejszam cierpień, jakich doznałeś.
- A jednak czuję się teraz wspaniale - powiedział Harry, spoglądając na swoje czyste,
nieskalane ręce. - A właściwie gdzie my jesteśmy?

- Prawdę mówiąc, właśnie miałem cię o to zapytać - odrzekł Dumbledore, rozglądając się
wokół siebie. - No więc, jak myślisz, gdzie jesteśmy?
Póki Dumbledore nie zadał tego pytania, Harry nie wiedział. Teraz odpowiedź sama
spłynęła mu z warg.
- To mi wygląda - powiedział powoli - na dworzec King’s Cross. Jest tylko o wiele
czystszy, pusty, no i nie widzę żadnych pociągów.
- Dworzec King’s Cross! - Dumbledore zachichotał z wrażenia. - Mój Boże, naprawdę?
- A pan myśli, że gdzie? - zapytał Harry, trochę urażony.
- Drogi chłopcze, a niby skąd mam wiedzieć? Jesteśmy, jak to mówią, na twoim
przyjęciu.
Harry nie miał pojęcia, co to znaczy. Dumbledore zaczął go trochę irytować. Spojrzał na
niego ze złością i nagle przypomniał sobie o sprawie o wiele bardziej intrygującej niż
problem, gdzie się znajdują.
- Insygnia Śmierci - powiedział i z satysfakcją stwierdził, że Dumbledore przestał się
uśmiechać.
- Ach, tak - mruknął z trochę zaniepokojoną miną.
- No więc?
Po raz pierwszy, od kiedy go poznał, Dumbledore wydał się Harry’emu bardzo speszony.
Łagodnie mówiąc, wyglądał jak chłopiec przyłapany na brzydkim uczynku.
- Potrafisz mi wybaczyć? - zapytał. - Wybaczysz mi, że ci nie zaufałem? Że ci nie
powiedziałem? Harry, ja się bałem, że i ty zawiedziesz, tak jak ja zawiodłem. Bałem się, że
popełnisz te same błędy co ja. Przebacz mi, Harry, błagam cię. Teraz już wiem, że jesteś
lepszym człowiekiem ode mnie...
- O czym pan mówi? - zapytał Harry, wstrząśnięty jego tonem i łzami, które zabłysły mu
w oczach.
- Insygnia, Insygnia... - mruknął Dumbledore. - Marzenie szaleńca...
- Ale przecież one istnieją!
- A tak, istnieją, i są bardzo niebezpieczne, i tylko głupcy marzą, by je zdobyć. A ja byłem
jednym z nich. Ale już wiesz, prawda? Teraz już nie mam przed tobą tajemnic. Już wiesz.
- Co wiem?
Dumbledore odwrócił się do niego całym ciałem, a w jego jasnych, niebieskich oczach
błyszczały łzy.
- Pan Śmierci, Harry! Chciałem zapanować nad śmiercią! Czy naprawdę byłem lepszy od
Voldemorta?

- Oczywiście! Oczywiście... jak pan może w to wątpić? Nigdy pan nikogo nie zabił, jeśli
tylko mógł pan tego uniknąć!
- Tak, to prawda - rzekł Dumbledore i przypominał teraz dziecko, które oczekuje
pocieszenia. - A jednak ja też poszukiwałem sposobu pokonania śmierci, Harry, ja też.
- Ale innego niż on - powiedział Harry. Dziwnie się poczuł, bo miał w pamięci, jak był
wściekły na Dumbledore’a, a teraz siedział razem z nim pod tą szklaną kopułą i próbował
obronić go przed nim samym. - Insygnia, nie horkruksy.
- Insygnia - mruknął Dumbledore - nie horkruksy. No właśnie.
Na chwilę zapadło milczenie. Stworzenie za ich plecami załkało, ale Harry już się nie
odwrócił, by na nie spojrzeć.
- Grindelwald też ich szukał? - zapytał. Dumbledore przymknął na chwilę powieki i
kiwnął głową.
- To przede wszystkim zbliżyło nas do siebie - powiedział cicho. - Dwóch inteligentnych,
aroganckich chłopców owładniętych tą samą obsesją. Chciał udać się do Doliny Godryka, jak
zapewne się domyśliłeś, do grobu Ignotusa Peverella. Chciał zbadać miejsce, w którym zmarł
trzeci brat.
- Więc to prawda? To wszystko prawda? Bracia Peverellowie...
- ...byli tymi trzema braćmi z bajki - dokończył Dumbledore, kiwając głową. - Och, tak,
sądzę, że to oni. A czy spotkali Śmierć na tej opuszczonej drodze... Myślę raczej, że bracia
Peverellowie byli po prostu bardzo utalentowanymi, groźnymi czarodziejami, którym udało
się stworzyć trzy przedmioty obdarzone potężną magiczną mocą. Opowieść o tym, że były to
Insygnia samej Śmierci, wygląda mi raczej na jedną z legend, które zwykle towarzyszą tak
niezwykłym przedmiotom. Peleryna-niewidka, jak już wiesz, była przekazywana z pokolenia
na pokolenie, z ojca na syna, z matki na córkę, aż do ostatniego żyjącego potomka Ignotusa,
który podobnie jak sam Ignotus urodził się w Dolinie Godryka.
Uśmiechnął się do Harry’ego.
- To ja?
- Tak, to ty. Wiem, że się domyśliłeś, skąd miałem pelerynę-niewidkę owej nocy, w której
zginęli twoi rodzice. James pokazał mi ją zaledwie kilka dni wcześniej. Zrozumiałem,
dlaczego w szkole udawało mu się dokonywać bezkarnie tylu nagannych czynów! Nie
mogłem uwierzyć własnym oczom. Poprosiłem, by mi ją pożyczył, chciałem ją zbadać,
wypróbować. Już dawno wyzbyłem się marzenia o odnalezieniu wszystkich trzech Insygniów,
ale nie mogłem się oprzeć, by nie przyjrzeć się bliżej jednemu z nich... To była pelerynaniewidka, jakiej nigdy jeszcze nie widziałem, niesłychanie stara, doskonała pod każdym

względem... a potem twój ojciec umarł, a ja miałem w końcu dwa Insygnia... Na własność,
tylko dla siebie! - dodał z goryczą.
- A jednak ta peleryna nie uratowałaby im życia - wtrącił szybko Harry. - Voldemort
wiedział, gdzie są moi rodzice. Peleryna nie uchroniłaby ich przed jego zaklęciami.
- To prawda - westchnął Dumbledore. - To prawda.
Harry czekał, ale Dumbledore milczał, więc przynaglił go - Przestał pan poszukiwać
Insygniów, kiedy zobaczył pan pelerynę-niewidkę?
- O tak - odrzekł cicho Dumbledore i z pewnym wysiłkiem spojrzał Harry’emu w oczy. Wiesz, co się później stało. Przecież wiesz. Nie możesz gardzić mną bardziej, niż ja sam sobą
gardzę.
- Ja wcale panem nie gardzę...
- A powinieneś - przerwał mu Dumbledore i odetchnął głęboko. - Znasz tajemnicę złego
stanu zdrowia mojej siostry, wiesz, co zrobili ci mugole, kim się stała. Wiesz, że mój ojciec
chciał ją pomścić i czym to się skończyło. Zmarł w Azkabanie. Wiesz, że moja matka
poświęciła resztę swojego życia, by opiekować się Arianą. Mnie nie było na to stać.
Wyznał to dobitnie, bez ogródek. Patrzył teraz gdzieś w dal, ponad głową Harry’ego.
- Byłem utalentowanym czarodziejem, odnosiłem sukcesy. Chciałem wyrwać się w świat.
Chciałem błyszczeć. Pożądałem sławy i chwały. Nie zrozum mnie źle - dodał, a ból zmienił
mu twarz, tak że znowu wyglądał jak starzec. - Kochałem ich. Kochałem moich rodziców.
Kochałem mojego brata i moją siostrę. Byłem jednak egoistą, Harry, byłem tak strasznym
egoistą, że ty, który jesteś osobą tak wyjątkowo bezinteresowną, nie potrafisz sobie tego
nawet wyobrazić. I kiedy zmarła moja matka, a odpowiedzialność za chorą siostrę i
niesfornego brata spadła na mnie, wróciłem do rodzinnego domu, zgrzytając zębami ze złości.
Poczułem się schwytany w pułapkę, w której zmarnotrawię życie! I wtedy pojawił się on...
Znowu spojrzał Harry’emu prosto w oczy.
- Grindelwald. Możesz sobie wyobrazić, Harry, jak łatwo mi przyszło zarazić się jego
ideami, jak mnie rozpaliły. Mugole zmuszeni do uległości wobec nas, czarodziejów.
Grindelwald i ja, młodzi, wspaniali, triumfujący przywódcy rewolucji. Och, tak, miałem
trochę skrupułów. Uciszałem głos sumienia pustymi słowami. Przecież to wszystko dla
większego dobra, a jeśli nawet będą ofiary, to wszyscy czarodzieje tylko na tym skorzystają i
to stokrotnie! Czy w głębi duszy wiedziałem, kim jest Gellert Grindelwald i do czego
naprawdę dąży? Chyba tak, ale przymknąłem na to oczy. Byłem przekonany, że jeśli nasze
plany się powiodą, spełnią się wszystkie moje marzenia. A rdzeniem tych planów były
Insygnia Śmierci! Jak on się nimi fascynował, jak obaj się nimi fascynowaliśmy! Różdżka nie

do pokonania, broń, która da nam władzę! Kamień Wskrzeszenia oznaczał dla niego, choć
udawałem, że o tym nie wiem, armię inferiusów! Ja myślałem tylko o powrocie moich
rodziców i zdjęciu ciężaru odpowiedzialności z moich ramion. A peleryna... jakoś nigdy o niej
nie dyskutowaliśmy. Obaj potrafiliśmy ukryć się dość dobrze i bez niej, choć, oczywiście,
wyjątkowość tej peleryny polega na tym, że może ona ochronić nie tylko jej właściciela, ale i
innych. Myślałem sobie, że gdybyśmy ją odnaleźli, mogłaby dobrze służyć Arianie, ale w
gruncie rzeczy interesowała nas tylko jako jeden z trzech elementów, bo według legendy ten,
kto odnajdzie wszystkie trzy Insygnia, stanie się prawdziwym panem śmierci, a więc kimś
niezwyciężonym. Niepokonani władcy śmierci, Grindelwald i Dumbledore! Dwa miesiące
chorych urojeń, okrutnych marzeń i zaniedbania dwojga ostatnich członków mojej rodziny,
którymi miałem się opiekować. A potem... wiesz, co się wydarzyło. Powróciła rzeczywistość
w postaci mojego nieokrzesanego, niewykształconego i nieskończenie bardziej ode mnie
godnego podziwu brata. Nie chciałem słuchać tego, co do mnie wykrzykiwał, choć była to
prawda. Nie chciałem przyjąć do wiadomości, że nie mogę wyprawić się w świat na
poszukiwanie Insygniów, obarczony troską o chorą, niezrównoważoną siostrę. Kłótnia
przerodziła się w walkę. Grindelwald stracił nad sobą panowanie. W straszliwy sposób
ujawniło się w nim to, co zawsze w nim wyczuwałem, choć udawałem, że tego nie
dostrzegam. I Ariana... po tylu latach tak troskliwej opieki mojej matki, po tych wszystkich
wyrzeczeniach dla niej i wszystkich środkach ostrożności... leżała martwa na podłodze.
Westchnął gwałtownie i rozpłakał się na dobre. Harry wyciągnął ku niemu rękę i ucieszył
się, bo stwierdził, że może go dotknąć. Chwycił go mocno za ramię, a Dumbledore stopniowo
odzyskał nad sobą panowanie.
- No i Grindelwald uciekł, co każdy, z wyjątkiem mnie, mógł łatwo przewidzieć. Zniknął,
przepadł razem ze swoimi planami zdobycia władzy i ujarzmienia mugoli, z marzeniem o
Insygniach Śmierci, z tym marzeniem, które sam w nim rozpalałem. Uciekł, a ja zostałem, by
pochować moją siostrę i nauczyć się żyć ze swoim poczuciem winy i ze swoim żalem, ceną
mojej hańby. Mijały lata. Zaczęły o nim krążyć różne pogłoski. Mówiono, że ma różdżkę o
niezwykłej mocy. Tymczasem mnie zaproponowano objęcie urzędu ministra magii, zresztą
nie raz, a wiele razy. Oczywiście zawsze odmawiałem. Zycie mnie nauczyło, że nie
powinienem mieć żadnej władzy.
- Przecież byłby pan o wiele lepszym ministrem od Knota czy Scrimgeoura! - wybuchnął
Harry.
- Tak? Nie jestem taki pewny. Jako młody człowiek udowodniłem, że władza jest moją
słabością i pokusą. To bardzo dziwne, Harry, ale tak już jest, że ci, którzy najbardziej się

nadają do sprawowania władzy, nigdy jej nie pragną. Ci, którym tak jak tobie narzuca się
przewodnictwo, a oni godzą się na to, bo muszą, i ku swojemu zdumieniu stwierdzają, że
bardzo dobrze im to wychodzi. Byłem bardziej bezpieczny w Hogwarcie. I myślę, że byłem
dobrym nauczycielem...
- Był pan najlepszym...
- Jesteś bardzo łaskawy, Harry. Ale gdy ja zajmowałem się szkoleniem młodych
czarodziejów, Grindelwald organizował swoją armię. Mówią, że bał się mnie, i może tak było,
lecz na pewno mniej, niż ja bałem się jego. Och, nie, nie bałem się śmierci z jego rąk wyjaśnił, widząc pytające spojrzenie Harry’ego. - Jego zdolności magiczne nie budziły we
mnie lęku. W magii byliśmy sobie równi, no, może ja byłem troszkę lepszy. Bałem się
prawdy. Bo, widzisz, ja nie wiedziałem, który z nas w owej ostatniej, strasznej walce trafił
moją siostrę zaklęciem, które ją zabiło. Możesz nazwać mnie tchórzem, Harry, i będziesz miał
rację. Najbardziej ze wszystkiego bałem się, że to ja, właśnie ja, doprowadziłem ją do śmierci,
nie tylko przez moją arogancję i głupotę, ale że to ja, właśnie ja, zadałem cios, który wydusił
z niej życie. I myślę, że on o tym wiedział, myślę, że wiedział, czego tak bardzo się boję.
Opóźniałem spotkanie z nim, aż w końcu nie mogłem już się opierać, bo byłoby to haniebne.
Ludzie umierali, wydawało się, że nic go nie powstrzyma. Musiałem zrobić wszystko, co w
mojej mocy, by go powstrzymać. No i wiesz, co się stało. Zwyciężyłem go w pojedynku.
Zdobyłem różdżkę.
Znowu zapadła cisza. Harry nie zapytał, czy Dumbledore kiedykolwiek odkrył, kto trafił
Arianę zaklęciem, które ją zabiło. Sam nie chciał tego wiedzieć, a jeszcze bardziej nie chciał
zmuszać Dumbledore’a, by to powiedział. W każdym razie dowiedział się, co Dumbledore
mógł zobaczyć w Zwierciadle Ain Eingarp i dlaczego tak dobrze rozumiał wrażenie, jakie
zrobiło ono na Harrym.
Długo siedzieli w milczeniu, a kwilenie żałosnego stworzenia za ich plecami przestało
już Harry’ego niepokoić. W końcu powiedział:
- Grindelwald próbował powstrzymać Voldemorta od poszukiwania różdżki. Kłamał,
powiedział, że nigdy jej nie miał.
Dumbledore pokiwał głową, patrząc w dół; łzy skapywały mu z końca haczykowatego
nosa.
- Mówią, że w późniejszych latach okazał skruchę, kiedy już siedział w samotnej celi w
Nurmengardzie. Mam nadzieję, że to prawda. Chciałbym wierzyć, że odczuł grozę i hańbę
swoich czynów. Może to kłamstwo wobec Voldemorta było jakąś próbą naprawienia
krzywd... może chciał zapobiec temu, by Voldemort posiadł Insygnium...

- ...a może temu, by włamał się do pana grobu? - wtrącił Harry, a Dumbledore otarł łzy.
Po krótkim milczeniu Harry powiedział:
- Próbował pan użyć Kamienia Wskrzeszenia, tak?
Dumbledore pokiwał głową.
- Kiedy po tylu latach, w opuszczonym domu Gauntów, odnalazłem wreszcie to
Insygnium, którego najbardziej pożądałem, chociaż wtedy pragnąłem go z innych powodów,
straciłem głowę. Zupełnie zapomniałem, że było już horkruksem, że pierścień musiał już być
zaklęty. Wziąłem go, wsunąłem na palec i przez chwilę wyobraziłem sobie, że zaraz zobaczę
Arianę, moją matkę, mojego ojca, że im powiem, jak żałuję, jak bardzo żałuję... Byłem takim
głupcem, Harry. Po tylu latach niczego się nie nauczyłem. Nie byłem godny tego, by połączyć
wszystkie trzy Insygnia Śmierci, udowodniłem to już tyle razy... i to był ostatni dowód.
- Dlaczego? Przecież to było naturalne! Chciał pan znowu ich zobaczyć. Co w tym złego?
- Być może wśród miliona osób znalazłby się tylko jeden człowiek, który mógłby
połączyć Insygnia, Harry. Ja mogłem tylko posiadać najmniej wartościowe z nich, najmniej
niezwykłe Insygnium, Czarną Różdżkę, i to nie po to, by się nią chlubić, nie po to, by nią
zabijać. Mogłem ją oswoić, mogłem jej używać, ponieważ wziąłem ją nie dla własnej
korzyści, ale by uchronić przed nią innych. Ale peleryną-niewidką zawładnąłem z próżnej
ciekawości, więc nigdy nie mogła mi służyć tak, jak służyła tobie, jej prawowitemu
właścicielowi. A Kamienia Wskrzeszenia chciałem użyć do ściągnięcia z powrotem tych,
którzy odpoczywają w pokoju, a nie po to, by ułatwić sobie poświęcenie się za innych, tak jak
ty zrobiłeś. To ty jesteś godny, by posiadać wszystkie trzy Insygnia, Harry.
Poklepał Harry’ego po ręce, a Harry spojrzał na niego i uśmiechnął się; nie mógł się
powstrzymać. Jak mógłby teraz boczyć się wciąż na Dumbledore’a?
- Dlaczego pan to tak utrudnił?
Dumbledore uśmiechnął się trwożnie.
- No cóż, liczyłem na to, że panna Granger trochę cię pohamuje, Harry. Bałem się, że
twoja gorąca głowa zapanuje nad twoim dobrym sercem. Bałem się, że gdybyś od razu poznał
całą prawdę o tych magicznych przedmiotach, uległbyś pokusie tak jak ja, zawładnąwszy
nimi w złym momencie i wykorzystując je w niewłaściwym celu. Chciałem, abyś posiadając
je, był bezpieczny. Tak, Harry, jesteś prawdziwym panem śmierci, ponieważ prawdziwy jej
pan nigdy przed nią nie ucieka. Godzi się z tym, że musi umrzeć, i wie, że w życiu są o wiele
gorsze rzeczy od umierania.
- A Voldemort nie wiedział o Insygniach?

- Nie sądzę, by wiedział, bo nie rozpoznał Kamienia Wskrzeszenia, który zamienił w
horkruksa. Ale nawet gdyby wiedział, wątpię, czy by go nęciły wszystkie trzy. Pelerynyniewidki nie potrzebował, a jeśli chodzi o Kamień Wskrzeszenia, to kogo by miał sprowadzić
z powrotem z krainy umarłych? Lęka się zmarłych. Nie potrafi kochać.
- Ale spodziewał się pan, że zacznie poszukiwać różdżki?
- Byłem pewny, że będzie próbował ją odnaleźć, odkąd twoja różdżka pokonała jego
różdżkę na cmentarzu w Little Hangleton. Z początku przeraził się, bo pomyślał, że masz
niezwykłe umiejętności. Kiedy jednak porwał Ollivandera, odkrył istnienie bliźniaczych
rdzeni. Uznał, że to wszystko wyjaśnia. Ale kiedy użył pożyczonej różdżki, znowu spotkał go
zawód! I Voldemort, zamiast zastanowić się, co takiego jest w tobie, że twoja różdżka ma taką
moc, jaki dar ty posiadasz, którego jemu brakuje, zaczął poszukiwać tej jedynej różdżki,
która, jak mówiono, pokona każdą inną. Czarna Różdżka stała się jego obsesją, równą tej,
jaką miał na twoim punkcie. Uwierzył, że dzięki Czarnej Różdżce pozbędzie się ostatniej
swojej słabości, że stanie się niezwyciężony. Biedny Severus...
- Planując ze Snape’em swoją śmierć, chciał pan, by Czarna Różdżka trafiła w jego ręce,
tak?
- Takie były moje intencje, ale nie wszystko potoczyło się zgodnie z nimi, prawda?
- Tak, to akurat nie wypaliło.
Stworzenie za ich plecami dygotało i pojękiwało, a oni długo siedzieli w milczeniu,
chyba najdłużej, odkąd się spotkali. Harry zaczął zdawać sobie sprawę z tego, co się stanie; ta
świadomość ogarniała go powoli, jak łagodnie padający śnieg.
- Muszę wrócić, prawda?
- To zależy tylko od ciebie.
- Mam wybór?
- Och, tak. - Dumbledore uśmiechnął się do niego. - Mówisz, że jesteśmy na dworcu
King’s Cross, tak? Myślę, że gdybyś postanowił nie wracać, to mógłbyś... jak by to
powiedzieć... wsiąść do pociągu.
- I dokąd by mnie zawiózł?
- Dalej - odrzekł krótko Dumbledore. Znowu zapadło milczenie.
- Voldemort zdobył Czarną Różdżkę.
- To prawda. Voldemort ma Czarną Różdżkę.
- A pan chce, żebym wrócił, tak?
- Myślę, że jeśli postanowisz wrócić, jest szansa, by skończyć z nim raz na zawsze. Nie
obiecuję tego. Ale wiem, Harry, że on lęka się powrotu o wiele bardziej od ciebie.

Harry zerknął jeszcze raz na okaleczone stworzenie, dygocące i krztuszące się pod
stojącym w oddali krzesłem.
- Nie żałuj umarłych, Harry. Żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez
miłości. Wracając, możesz sprawić, by mniej dusz zostało okaleczonych, mniej rodzin
rozdartych. Jeśli uważasz, że jest to powód, dla którego warto wrócić, musimy się na razie
pożegnać.
Harry pokiwał głową i westchnął. Opuszczenie tego miejsca nie było aż tak trudne, jak
wejście do Zakazanego Lasu, ale było to miejsce pełne ciepła, światła i spokoju, a wiedział,
że tam czeka go znowu ból i lęk przed nowymi stratami. Wstał, a Dumbledore zrobił to samo,
i przez długą chwilę patrzyli sobie w oczy.
- Niech mi pan powie jeszcze tylko jedno - odezwał się Harry. - Czy to dzieje się
naprawdę, czy tylko w mojej głowie?
Dumbledore uśmiechnął się, a kiedy przemówił, jego głos zabrzmiał w uszach Harry’ego
donośnie i wyraźnie, choć świetlista mgła znowu ich ogarniała, przesłaniając jego postać.
- Ależ oczywiście to dzieje się w twojej głowie, Harry, tylko skąd, u licha, wniosek, że
wobec tego nie dzieje się to naprawdę?

ROZDZIAŁ

TRZYDZIESTY

SZÓSTY

Luka w planie
Znowu leżał twarzą w dół na ziemi. Woń Zakazanego Lasu wypełniała mu nozdrza.
Wyczuwał policzkiem zimny grunt, a zawias okularów, które przekrzywiły mu się na nosie,
gdy upadał, wżynał mu się w skroń. Wszystko go bolało, a miejsce, w które trafiło Mordercze
Zaklęcie, piekło, jakby go tam ugodziła pięść okuta w żelazną rękawicę. Nie poruszył się,
leżał dokładnie tam, gdzie upadł, z otwartymi ustami i lewą ręką wygiętą pod dziwnym
kątem.
Spodziewał się usłyszeć okrzyki triumfu i uciechy z powodu swojej śmierci, ale zamiast
tego rozbrzmiewały wokół niego jakieś szepty, pomruki i tupot nóg.
- Panie... Panie mój...
To był nabrzmiały uwielbieniem głos Bellatriks. Harry nie śmiał otworzyć oczu, pozwalał
tylko swoim innym zmysłom badać, co się dzieje. Wiedział, że ma wciąż za pazuchą różdżkę,
bo uciskała przylegającą do ziemi klatkę piersiową. Wyczuwał też coś miękkiego w okolicach
żołądka i domyślił się, że to peleryna-niewidka wepchnięta pod szatę.
- Panie mój...
- Dosyć. - To był głos Voldemorta. Narastający tupot nóg, jakby coraz więcej osób
uciekało z tego samego miejsca. Pragnąc za wszelką cenę zobaczyć, co się dzieje, Harry
uchylił na milimetr powieki.
Voldemort usiłował podźwignąć się z ziemi. Śmierciożercy uciekali od niego, powracając
do tłumu na skraju polany. Pozostała tylko klęcząca przy nim Bellatriks.
Harry znowu zamknął oczy, zastanawiając się nad tym, co zobaczył. Śmierciożercy
zbiegli się wokół Voldemorta, który chyba upadł na ziemię. Coś się stało, kiedy Voldemort
ugodził Harry’ego Morderczym Zaklęciem. Czyżby też upadł? Na to wyglądało. Obaj na
krótko stracili przytomność i obaj już ją odzyskali.
- Panie, pozwól mi...

- Nie potrzebuję niczyjej pomocy - rozległ się zimny głos Voldemorta, a choć Harry ich
nie widział, mógł sobie wyobrazić Bellatriks wyciągającą pomocną rękę. - Chłopak... jest
martwy?
Na polanie zapadła głucha cisza. Nikt do Harry’ego nie podchodził, ale czuł ich
spojrzenia, tak na nim skoncentrowane, że zdawały się wciskać go jeszcze bardziej w ziemię.
Wstrzymał oddech, bojąc się, że drgnie mu palec lub powieka.
- Ty - powiedział Voldemort, po czym rozległ się huk i ktoś krzyknął z bólu. - Sprawdź to.
Powiedz mi, czy jest martwy.
Harry nie wiedział, kto ma to sprawdzić. Mógł tylko leżeć, słysząc zdradziecki łomot
swojego serca, i czekać, aż ten ktoś do niego podejdzie. Pewnym pocieszeniem było to, że
Voldemort najwyraźniej boi się sam do niego podejść, jakby podejrzewał, że nie wszystko
potoczyło się zgodnie z planem...
Czyjaś dłoń, nadspodziewanie delikatna, dotknęła jego twarzy, podciągnęła powieki,
wpełzła pod koszulkę i spoczęła na sercu. Słyszał szybki oddech kobiety, jej długie włosy
łaskotały mu twarz. Wiedział, że ta kobieta musi wyczuwać łomotanie jego serca.
- Draco żyje? Jest w zamku?
Szept był ledwo słyszalny; jej wargi prawie dotykały jego ucha, głowę pochyliła tak
nisko, że jej długie włosy całkowicie przysłoniły mu twarz.
- Tak - szepnął.
Poczuł, jak zaciska się dłoń spoczywająca na jego piersi, paznokcie wbiły mu się w ciało.
Potem wyciągnęła rękę spod jego koszulki i usiadła.
- Martwy! - zawołała Narcyza Malfoy.
Teraz wszyscy zaczęli krzyczeć i wyć z uciechy, i tupać nogami, a poprzez zamknięte
powieki Harry dostrzegł rozbłyski czerwonego i srebrnego światła.
Zrozumiał. Narcyza uznała, że jedynym sposobem na dostanie się do zamku jest
przyłączenie się do armii zdobywców. Nie dbała o to, czy Voldemort zwycięży czy nie,
zależało jej tylko na odnalezieniu syna.
- Widzicie? - zaskrzeczał Voldemort, przekrzykując tumult. - Harry Potter zginął z mojej
ręki i już nikt nie może mi zagrozić! Patrzcie! Crucio!
Harry spodziewał się tego, wiedział, że Voldemort nie zostawi w spokoju jego ciała,
spoczywającego na mchu w Zakazanym Lesie, lecz będzie chciał je zbezcześcić, by ukazać
wszystkim chwałę swojego zwycięstwa. Zaklęcie poderwało go w powietrze. Całą siłą woli
zmusił swe ciało, by pozostało bezwładne, ale ku swojemu zaskoczeniu nie odczuł bólu,
którego się spodziewał. Powtórzyło się to kilka razy. Okulary spadły mu z nosa, poczuł, że

różdżka osunęła się nieco niżej pod szatą, ale udało mu się nie zdradzić, że wciąż żyje, a
kiedy padł na ziemię po raz ostatni, polana rozbrzmiała wybuchami śmiechu i głośnymi
drwinami.
- A teraz - rzekł Voldemort - udamy się do zamku i pokażemy im, co się stało z ich
bohaterem. Kto zaciągnie tam ciało? Nie... zaraz...
Znowu wybuchły śmiechy, a po chwili Harry poczuł, że ziemia pod nim drży.
- Ty go zaniesiesz - powiedział Voldemort. - Pięknie będzie wyglądał w twoich ramionach
i wszyscy go zobaczą. Podnieś swojego przyjaciela, Hagridzie. I okulary... załóż mu okulary...
niech go wszyscy rozpoznają.
Ktoś brutalnie wcisnął mu na nos okulary, ale olbrzymie dłonie, które go uniosły, okazały
się bardzo łagodne. Czuł, jak ramiona Hagrida dygocą, wstrząsane łkaniem, a na twarz
opadają mu wielkie, gorące łzy. Nie śmiał jednak okazać mu ruchem lub słowem, że nie
wszystko jeszcze jest stracone.
- Ruszaj - rozkazał Voldemort.
Hagrid powlókł się z nim przez las, rozgarniając sobą gałęzie gęsto rosnących drzew.
Gałęzie zaczepiały o szatę i włosy Harry’ego, ale spoczywał w ramionach Hagrida
nieruchomo, z otwartymi ustami i zamkniętymi oczami, w ciemności, wśród triumfalnych
wrzasków śmierciożerców, i gdy tak Hagrid kroczył z nim przez las prawie po omacku,
zanosząc się łkaniem, nikomu nie przychodziło do głowy, by zobaczyć, czy na odsłoniętej
szyi Harry’ego bije puls.
Za śmierciożercami szły dwa olbrzymy; Harry słyszał trzask łamanych przez nie drzew i
wrzask pobudzonych przez tumult ptaków. Zwycięski pochód kroczył przez Zakazany Las ku
błoniom i po chwili Harry dostrzegł przez zamknięte powieki, że zrobiło się jaśniej.
- ZAKAŁA!
Hagrid ryknął tak niespodziewanie, że Harry o mało co nie otworzył oczu.
- Teraz rozpiera was radość, tchórzliwe chabety, żeście nie walczyły, co? Macie uciechę,
bo Harry Potter jest... jest martwy...
Urwał, znowu zanosząc się płaczem. Harry nie wiedział, ile centaurów przygląda się
pochodowi, nie śmiał otworzyć oczu. Kilku śmierciożerców obrzuciło je obelgami. Nieco
później Harry’ego owionęło świeższe, chłodniejsze powietrze i wyczuł, że dotarli na skraj
lasu.
- Zatrzymaj się.
Harry zrozumiał, że Hagrid został zmuszony przez Voldemorta do posłuszeństwa, bo
zatrzymał się gwałtownie, lekko się zataczając. Ogarnęło ich lodowate zimno i usłyszał

chrapliwe oddechy dementorów patrolujących brzeg lasu. Już się ich nie lękał. Gorejąca w
nim świadomość, że przeżył, była jak chroniący przed nimi amulet, jakby w sercu strzegł go
srebrny jeleń, patronus jego ojca.
Ktoś przeszedł blisko i Harry poznał, że to Voldemort, bo chwilę później przemówił
magicznie wzmocnionym głosem, który potoczył się przez błonia:
- Harry Potter nie żyje. Został zabity, gdy uciekał, ratując siebie, podczas gdy wielu z was
oddało za niego życie. Niesiemy wam jego ciało jako dowód na to, że wasz bohater zginął.
Zwyciężyliśmy. Straciliście połowę ludzi. Moi śmierciożercy przewyższają was liczebnie, a
Chłopca, Który Przeżył, już nie ma. Zakończmy tę wojnę. Każdy, kto postanowi dalej
walczyć, mężczyzna, kobieta czy dziecko, zostanie uśmiercony, podobnie jak wszyscy
członkowie jego rodziny. Wyjdźcie z zamku, padnijcie przede mną na kolana, a daruję wam
życie. Zycie zachowają też wasi rodzice i wasze dzieci, wasi bracia i wasze siostry. Przebaczę
wszystkim i razem zbudujemy nowy świat.
Na błoniach i w zamku zaległa cisza. Voldemort był tak blisko, że Harry nie śmiał
otworzyć oczu.
- Idziemy - rzekł Voldemort, a Hagrid posłusznie ruszył naprzód.
Teraz Harry uchylił lekko powieki i ujrzał idącego przed nimi Voldemorta. Wokół jego
ramion wił się wielki wąż, już uwolniony z zaczarowanej klatki. Harry nie mógł jednak
sięgnąć po ukrytą pod szatą różdżkę bez zwrócenia na siebie uwagi śmierciożerców,
kroczących po obu stronach przez powoli rozjaśniającą się ciemność...
- Harry - łkał Hagrid. - Och, Harry... Harry...
Harry znowu zacisnął mocno powieki. Wiedział, że zbliżają się do zamku, i wytężył
słuch, by poprzez chełpliwe okrzyki śmierciożerców i tupot stóp usłyszeć jakieś odgłosy życia
z wewnątrz.
- Stop.
Pochód zatrzymał się. Harry poznał po odgłosach stóp, że śmierciożercy rozwinęli się w
tyralierę naprzeciw drzwi szkoły. Przez zamknięte powieki widział czerwonawą poświatę, co
musiało oznaczać, że drzwi frontowe są otwarte i z sali wejściowej pada na niego światło.
Czekał. Za chwilę ujrzą go ci wszyscy, za których próbował oddać życie, ujrzą go martwego
w ramionach Hagrida.
- NIE!
Nigdy by się nie spodziewał, że profesor McGonagall może wydać z siebie tak
przeraźliwy dźwięk. Gdzieś w pobliżu wybuchnęła śmiechem inna kobieta: to Bellatriks
radowała się z rozpaczy McGonagall. Zerknął spod lekko uchylonych powiek i zobaczył ludzi

tłoczących się w drzwiach i na kamiennych stopniach. Wszyscy chcieli zobaczyć na własne
oczy, czy to, co usłyszeli, jest prawdą. Voldemort stał kilka kroków przed Hagridem, gładząc
głowę Nagini białym palcem. Znowu zacisnął powieki.
- Nie!
- Nie!
- Harry! HARRY!
Głosy Rona, Hermiony i Ginny jeszcze trudniej było mu znieść niż krzyk McGonagall.
Niczego tak w tej chwili nie pragnął, jak im odpowiedzieć, jak wykrzyknąć do nich, że żyje,
ale zmusił się do milczenia, a ich krzyki wyzwoliły odwagę wśród innych i wkrótce wszyscy
krzyczeli, obrzucali obelgami śmierciożerców, aż...
- CISZA! - zawołał Voldemort. Huknęło, błysnęło i wszyscy umilkli. - Już po wszystkim!
Złóż go u moich stóp, Hagridzie, tam, gdzie jego miejsce!
Harry poczuł, że Hagrid kładzie go na trawie.
- Widzicie? - Harry wyczuł, że Voldemort przechadza się tam i z powrotem obok miejsca,
w którym leżał. - Harry Potter nie żyje! Dotarło to do was w końcu, biedni naiwniacy? Był
nikim! Zawsze był tylko chłopcem, który żądał, by inni poświęcali się za niego!
- Ciebie pokonał! - wrzasnął Ron i czar przestał działać, obrońcy Hogwartu znowu
zaczęli krzyczeć, póki ich ponownie nie uciszył drugi, potężniejszy huk.
- Został zabity, gdy próbował wymknąć się z zamkowych błoni - powiedział Voldemort,
kłamiąc z wyraźną lubością. - Zginął, próbując ratować własną skórę...
Nagle urwał, a Harry usłyszał jakieś zamieszanie, krzyk, potem jeszcze jeden huk i jęk
bólu. Uchylił lekko powieki. Ktoś wyrwał się z tłumu i natarł na Voldemorta, lecz już padł na
ziemię, trafiony zaklęciem rozbrajającym. Voldemort ze śmiechem odrzucił jego różdżkę.
- I któż to jest? - zapytał cicho głosem przypominającym syk węża. - Kto zgłosił się na
ochotnika, by pokazać, co stanie się z każdym, kto będzie walczył nadal, choć bitwa jest już
przegrana?
Bellatriks parsknęła śmiechem.
- Panie, to Neville Longbottom! Chłopiec, który sprawiał tyle kłopotów Carrowom! Syn
tych aurorów, pamiętasz?
- Ach tak, pamiętam - rzekł Voldemort, patrząc z góry na Neville’a, który podnosił się z
ziemi, samotny na pasie ziemi niczyjej między obrońcami zamku a śmierciożercami. - Ale ty
chyba jesteś czarodziejem czystej krwi, dzielny chłopcze, prawda?
Neville stał przed nim bezbronny, z zaciśniętymi pięściami.
- I co z tego? - zapytał.

- Okazałeś męstwo i odwagę, masz szlachetne pochodzenie. Będziesz wspaniałym
śmierciożercą. Takich nam właśnie potrzeba, Neville’u Longbottom.
- Przyłączę się do ciebie, kiedy piekło zamarznie - odrzekł Neville, a potem krzyknął: Gwardia Dumbledore’a!
Odpowiedziały mu bojowe okrzyki z tłumu, na który uciszające zaklęcia Voldemorta
najwyraźniej długo nie działały.
- A więc dobrze - rzekł Voldemort, a w jego cichym, aksamitnym głosie czaiła się groza
większa od tej, którą budziły jego zaklęcia. - Skoro taki jest twój wybór, Longbottom,
zmienimy nieco nasz plan. Sam tego chciałeś.
Harry, wciąż zerkając spod lekko uchylonych powiek, zobaczył, że Voldemort machnął
różdżką. Chwilę później z jednego z roztrzaskanych okien zamku wyleciało coś
przypominającego martwego ptaka i padło na wyciągniętą dłoń Voldemorta. Chwycił to coś
za wydłużony koniec i potrząsnął. W powietrzu zachybotała pusta i wystrzępiona Tiara
Przydziału.
- W Hogwarcie nie będzie już więcej Ceremonii Przydziału - powiedział Voldemort. - Nie
będzie już różnych domów. Wszystkim wystarczy jedno godło, godło mojego szlachetnego
przodka, Salazara Slytherina. Prawda, Neville’u Longbottom?
Wycelował różdżkę w Neville’a, który zesztywniał i znieruchomiał, a potem wcisnął mu
na głowę Tiarę Przydziału, tak że zakryła mu oczy. W tłumie stojącym przed zamkiem
nastąpiło poruszenie i natychmiast wszyscy śmierciożercy unieśli różdżki.
- Neville pokaże nam teraz, co się stanie z każdym, kto będzie na tyle głupi, by nadal mi
się sprzeciwiać - rzekł Voldemort i krótkim machnięciem różdżki sprawił, że Tiara Przydziału
stanęła w płomieniach.
Rozpaczliwe krzyki rozdarły powietrze. Neville płonął jak żywa pochodnia, nie mogąc
się poruszyć. Harry poczuł, że tego nie zniesie, że musi coś zrobić...
A wtedy wiele rzeczy wydarzyło się równocześnie.
Usłyszeli wrzawę dochodzącą z odległych granic terenów szkolnych, jakby setki ludzi
wdzierało się przez niewidoczne mury i gnało w stronę zamku, wydając wojenne okrzyki.
Jednocześnie zza rogu zamku wyłonił się Graup, rycząc: „HAGGER!", na co natychmiast
odpowiedziały rykiem olbrzymy Voldemorta i pobiegły ku niemu jak rozwścieczone słonie,
aż ziemia zadygotała. Potem rozległ się tętent kopyt i brzdęknięcia cięciw, a na
śmierciożerców spadł deszcz strzał. Rozbiegli się z krzykiem. Harry wyciągnął spod szaty
pelerynę-niewidkę, narzucił ją na siebie i zerwał się na równe nogi. W tej samej chwili
Neville też się poruszył. Jednym szybkim, płynnym ruchem uwolnił się spod Zaklęcia

Pełnego Porażenia Ciała. Płonąca Tiara Przydziału spadła mu z głowy, a on wyciągnął z niej
srebrny miecz z wysadzaną rubinami rękojeścią...
Nikt nie usłyszał świstu srebrnej klingi wśród ryku nadciągającego tłumu, łoskotu
nacierających na siebie olbrzymów i tętentu centaurów, a jednak wszystkie oczy zwróciły się
na niego. Jednym ciosem odrąbał wielkiemu wężowi łeb, który śmignął wysoko w powietrze,
połyskując w świetle bijącym z sali wejściowej. Voldemort otworzył usta, wydając z siebie
okrzyk wściekłości, którego nikt nie mógł usłyszeć, a cielsko Nagini opadło z głuchym
łoskotem u jego stóp...
Harry, ukryty pod peleryną-niewidką, rzucił Zaklęcie Tarczy między Neville’a i
Voldemorta, zanim ten ostatni zdołał unieść różdżkę. A potem rozległ się ryk Hagrida, dobrze
słyszalny pomimo wrzawy, krzyków i łoskotu wpadających na siebie olbrzymów:
- HARRY! HARRY.. GDZIE JEST HARRY?!
Wokół zamku zapanował chaos. Śmierciożercy pierzchali przed nacierającymi
centaurami, wszyscy umykali przed miażdżącymi stopami olbrzymów, a bitewne okrzyki
nadchodzących nie wiadomo skąd posiłków nasilały się z każdą chwilą. Nad głowami
olbrzymów Voldemorta krążyły wielkie, skrzydlate stworzenia, testrale i hipogryf
Hardodziob, pazurami i dziobami atakując ich oczy, podczas gdy Graup okładał ich pięściami.
Czarodzieje, w tym zarówno obrońcy Hogwartu, jak i śmierciożercy, ratowali się ucieczką do
zamku. Harry miotał zaklęciami w każdego śmierciożercę, którego zobaczył; padali, nie
wiedząc, kto ich ugodził, pod stopy cofającego się w panice tłumu.
Harry, wciąż pod peleryną-niewidką, został wepchnięty przez tłum do sali wejściowej.
Rozglądał się za Voldemortem i wkrótce zobaczył go w głębi sali, jak strzelał zaklęciami na
lewo i prawo, wycofując się w stronę Wielkiej Sali i wciąż wykrzykując rozkazy do swoich
zwolenników. Harry rzucił kilka kolejnych Zaklęć Tarczy, ratując przed różdżką Voldemorta
Seamusa Finnigana i Hannę Abbott, którzy przemknęli obok niego i wpadli do Wielkiej Sali,
gdzie już rozgorzała walka.
Teraz do drzwi frontowych zaczęło szturmować jeszcze więcej ludzi. Harry zobaczył
Charliego Weasleya doganiającego Horacego Slughorna, który wbiegał po kamiennych
stopniach, nadal w szmaragdowej piżamie. Za nimi tłoczyła się duża grupa członków rodzin i
przyjaciół tych wszystkich uczniów Hogwartu, którzy pozostali w zamku, razem z wieloma
mieszkańcami Hogsmeade. Centaury Zakała, Ronan i Magorian wpadły do sali wejściowej,
grzmiąc kopytami po kamiennej posadzce. Za plecami Harry’ego coś huknęło: to wypadły z
zawiasów drzwi prowadzące do kuchni.

W sali wejściowej zaroiło się od skrzatów domowych, wrzeszczących i wymachujących
tasakami i nożami do krajania mięsa, a przewodził im Stworek z medalionem Regulusa
obijającym mu się o piersi, który pokrzykiwał głosem ropuchy:
- Do boju! Do boju! Za mojego pana, obrońcę domowych skrzatów! W imię mężnego
Regulusa, do boju! Do boju z Czarnym Panem!
Rozwścieczone skrzaty dźgały i chlastały nożami wrogów po kostkach i łydkach i
gdziekolwiek Harry spojrzał, tam widział śmierciożerców padających pod samym ciężarem
mrowia obrońców zamku, wyciągających z ran groty strzał, łapiących się za krwawiące łydki
albo próbujących uciec, ale daremnie, bo przy drzwiach frontowych wpadali prosto w tłum
nowo przybyłych.
Ale walka wciąż trwała. Harry przebiegł pomiędzy pojedynkującymi się parami i
szamocącymi się jeńcami i wpadł do Wielkiej Sali.
Voldemort stał pośrodku sali, miotając wokół siebie zaklęciami. W tym zamieszaniu
Harry nie był w stanie dobrze wycelować różdżki, więc przepychał się ku niemu przez coraz
bardziej gęstniejący tłum, bo każdy, kto jeszcze trzymał się na nogach, usiłował przedrzeć się
do środka.
Zobaczył Yaxleya, powalonego na posadzkę przez George’a i Lee Jordana, zobaczył
Dołohowa, padającego z wrzaskiem, gdy ugodziło go zaklęcie Flitwicka, zobaczył Waldena
Macnaira, ciśniętego przez Hagrida na ścianę i osuwającego się po niej bez życia. Zobaczył
Rona i Neville’a powalających Fenrira Greybacka, Aberfortha oszałamiającego Rookwooda,
zobaczył Artura i Percy’ego nad ciałem Thicknesse’a oraz Lucjusza i Narcyzę Malfoyów
biegnących przez tłum i nawet nie próbujących walczyć, tylko wzywających rozpaczliwie
swojego syna.
Voldemort walczył teraz jednocześnie z McGonagall, Slughornem i Kingsleyem, a na
jego twarzy malowała się chłodna nienawiść, gdy krążyli wokół niego, uchylając się przed
jego zaklęciami, lecz nie mogąc go pokonać...
Bellatriks też wciąż walczyła, jakieś pięćdziesiąt metrów od Voldemorta, tak jak jej
mistrz stawiając czoło trzem przeciwnikom: Hermionie, Ginny i Lunie. Wszystkie trzy
walczyły zażarcie, ale Bellatriks nie była od nich gorsza i w pewnej chwili jej Mordercze
Zaklęcie świsnęło tak blisko Ginny, że śmierć minęła ją zaledwie o cal...
Harry, który zmierzał w stronę Voldemorta, natychmiast zmienił kierunek i ruszył ku niej,
ale po paru krokach ktoś zepchnął go w bok.
- NIE W MOJĄ CÓRKĘ, SUKO!

Pani Weasley zrzuciła pelerynę, biegnąc ku Bellatriks, która obróciła się w miejscu i
ryknęła śmiechem na jej widok.
- Z DROGI! - wrzasnęła pani Weasley do trzech dziewcząt, po czym machnąwszy
różdżką, przystąpiła do walki.
Harry patrzył z przerażeniem i podziwem, jak różdżka Molly Weasley ze świstem
przecina powietrze, drga i wiruje błyskawicznie, a szyderczy uśmiech spełza z twarzy
Bellatriks Lestrange i zamienia się w grymas wściekłości. Z obu różdżek raz po raz
wytryskiwały strumienie światła, posadzka wokół nich rozgrzała się i popękała - obie
walczyły, by zabić.
- Nie! - krzyknęła pani Weasley, gdy podbiegło kilku uczniów, chcąc ją wesprzeć. Cofnąć się! Zostawcie ją mnie!
Pod ścianami stały już setki ludzi, obserwując te dwa pojedynki. Harry też stanął,
niewidzialny, w połowie drogi między Voldemortem i Bellatriks, pragnąc atakować, ale i
bronić równocześnie, i nie mając pewności, czy trafi zaklęciem tego, kogo chciał trafić.
- Co się stanie z twoimi dziećmi, kiedy cię zabiję?! - wrzasnęła Bellatriks, ogarnięta
szałem mordu tak jak jej pan, podskakując i robiąc uniki wśród tańczących wokół niej
świetlistych grotów. - Kiedy mamusia połączy się ze swoim Fredziem?!
- Już... nigdy... nie tkniesz... moich... dzieci! - krzyknęła pani Weasley.
Bellatriks zaniosła się takim samym szyderczym śmiechem jak jej kuzyn Syriusz, gdy
padał do tyłu przez czarną zasłonę w Sali Śmierci... i nagle Harry poczuł, że już wie, co się
zaraz stanie, zanim to się stało.
Zaklęcie Molly przemknęło pod wyciągniętą ręką Bellatriks i ugodziło ją w pierś, prosto
w serce.
Szyderczy śmiech Bellatriks zamarł, oczy wyszły jej na wierzch i zaledwie zrozumiała,
co się stało, runęła na posadzkę. Obserwujący walkę tłum ryknął z zachwytu, a Voldemort
zawył z wściekłości.
Harry poczuł się tak, jakby oglądał tę scenę w zwolnionym tempie: zobaczył, jak
potworna siła odrzuca McGonagall, Kinglseya i Slughorna do tyłu, jak miotają się i obracają
w powietrzu, gdy dzika furia Voldemorta na widok upadku jego najwierniejszej zwolenniczki
eksplodowała jak bomba, a jego różdżka skierowała się powoli w stronę Molly Weasley.
- Protego! - ryknął Harry, a środek sali przedzieliła magiczna tarcza.
Voldemort rozejrzał się, szukając tego, kto rzucił zaklęcie. W tej samej chwili Harry
zrzucił z siebie pelerynę-niewidkę.

W całej sali rozbrzmiały okrzyki przerażenia, zaskoczenia i radości, z każdej strony było
słychać: „Harry! ON ŻYJE!", ale natychmiast wszystko ucichło i zapadła pełna napięcia
cisza, w której Voldemort i Harry, nie spuszczając z siebie wzroku, zaczęli powoli krążyć
wokół siebie.
- Niech nikt nie próbuje mi pomagać! - zawołał Harry, a w tej głuchej ciszy jego głos
zabrzmiał jak fanfara. - Tak musi się to zakończyć. Tylko ja i on.
Voldemort zasyczał jak wąż, jego oczy zapłonęły czerwienią.
- Potter znowu kłamie! Przecież to nie w jego stylu! Kogo tym razem wykorzystasz, by
ratować własną skórę, Potter?
- Nikogo. Nie ma już horkruksów. Tylko ty i ja. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje.
A jeden z nas za chwilę odejdzie na zawsze...
- Jeden z nas? - zadrwił Voldemort, cały spięty, jak wąż szykujący się do skoku na ofiarę.
- I myślisz, że znowu ci się uda? Chłopcu, któremu przypadkiem udało się przeżyć,
marionetce Dumbledore’a, który pociągał za sznurki?
- Nazywasz przypadkiem to, że moja matka oddała życie, aby mnie ocalić? - zapytał
Harry. Obaj wciąż posuwali się bokiem, po idealnym kole, zachowując tę samą odległość od
siebie, a dla Harry’ego nie istniała już żadna inna twarz prócz twarzy Voldemorta. - Nazywasz
przypadkiem to, że postanowiłem stawić ci czoło na tym cmentarzu? I przypadkiem było to,
że nie broniłem się tej nocy, a jednak przeżyłem i powróciłem, by z tobą walczyć?
- Same przypadki! - krzyknął Voldemort, ale wciąż nie atakował, a wszyscy zamarli jak
spetryfikowani, wstrzymując oddech. - Miałeś po prostu szczęście! I zawsze chowałeś się za
plecami większych od siebie czarodziejów, pozwalając mi zabić ich zamiast ciebie!
- Tej nocy już nikogo nie zabijesz - powiedział Harry, gdy obaj wciąż krążyli po kole,
patrząc sobie w oczy. - Już nigdy nie będziesz w stanie zabić żadnego z nich. Jeszcze tego nie
pojąłeś? Byłem gotów umrzeć, by powstrzymać cię od krzywdzenia tych ludzi...
- Ale nie umarłeś!
- Chciałem umrzeć i to wystarczyło. Zrobiłem to samo, co moja matka. Ochroniłem ich
przed tobą. Nie zauważyłeś, że nie działają na nich twoje zaklęcia? Nie możesz ich
torturować. Nie możesz ich tknąć. Nie nauczyłeś się niczego na własnych błędach, Riddle...
- Jak śmiesz...
- Tak, śmiem. Wiem o wielu sprawach, o których ty nie wiesz, Tomie Riddle. O wielu
bardzo ważnych sprawach. Chcesz poznać kilka z nich, zanim popełnisz kolejny wielki błąd?

Voldemort nie odpowiedział, nie przestając krążyć po kole, a Harry wiedział, że zdołał na
jakiś czas uśpić jego czujność, że jego śmiertelny wróg połknął przynętę i rozważa możliwość
poznania z jego ust jakiejś wielkiej tajemnicy...
- Mówisz o miłości? - zapytał Voldemort szyderczym tonem. - O tym ulubionym sloganie
Dumbledore’a, o miłości, która według niego jest silniejsza od śmierci, choć jego nie
uratowała przed runięciem z Wieży Astronomicznej i roztrzaskaniem się u jej stóp jak stara
lalka z wosku? O miłości, która nie powstrzymała mnie od rozdeptania twojej matki jak
karalucha? Ale tutaj jakoś nikt nie kocha cię aż tak, Potter, by wybiec i zasłonić cię swoim
ciałem. Co cię teraz ochroni przed śmiercią?
- Jest coś takiego - odrzekł Harry i obaj nadal krążyli wokół siebie, nie spuszczając z
siebie wzroku, uwikłani w siebie, oddzieleni od siebie tylko tą jedną, ostatnią tajemnicą.
- Jeśli nie miłość ma cię tym razem ocalić - powiedział Voldemort - to pewnie wierzysz,
że masz w sobie jakąś magiczną moc, której ja nie mam, albo broń potężniejszą od mojej?
- Wierzę, że mam jedno i drugie - odparł Harry i dostrzegł cień lęku, który przemknął
przez tę płaską twarz węża, ale Voldemort natychmiast zaczął się śmiać, a był to śmiech
bardziej przerażający od jego wściekłych wrzasków, śmiech opętańczy, całkowicie
pozbawiony humoru, toczący się złowrogim echem po Wielkiej Sali.
- A więc myślisz, że twoja magiczna moc jest większa od mojej? Od mocy Lorda
Voldemorta, znającego tajniki magii, o których nawet nie marzył sam wielki Dumbledore?
- Och, marzył o nich - odrzekł Harry - ale wiedział więcej od ciebie, wiedział dość, by nie
zrobić tego, co ty zrobiłeś.
- Bo był słaby! Był za słaby, by posiąść to, co mogło być jego, a będzie należało do mnie!
- Mylisz się, był po prostu od ciebie mądrzejszy. Był lepszym od ciebie czarodziejem i
lepszym człowiekiem.
- To ja sprawiłem, że umarł!
- Tak ci się wydaje, ale mylisz się.
Po raz pierwszy w obserwującym ich tłumie nastąpiło poruszenie, gdy setki ludzi naraz
odetchnęło głęboko.
- DUMBLEDORE NIE ŻYJE! - krzyknął Voldemort tak, jakby rzucał na Harry’ego
zaklęcie, które miało mu sprawić straszliwy ból. - Jego ciało gnije w marmurowym grobowcu
na błoniach tego zamku! Widziałem je, Potter, i wiem, że Albus Dumbledore nigdy nie
powróci!

- Tak, Dumbledore nie żyje - odparł spokojnie Harry - ale to nie ty go zabiłeś. Sam
wybrał sposób, w jaki umarł, wybrał go wiele miesięcy przed swoją śmiercią, zaplanował
wszystko z kimś, kogo uważałeś za swojego sługę.
- Cóż to za dziecinne mrzonki? - zakpił Voldemort, ale wciąż nie atakował, utkwiwszy
swoje czerwone oczy w zielonych oczach Harry’ego.
- Severus Snape nie był twoim sługą - rzekł Harry. - Snape był człowiekiem
Dumbledore’a. Był nim od samego początku, od chwili, gdy zacząłeś gnębić moją matkę. A ty
nigdy nie zdawałeś sobie z tego sprawy, bo jednej rzeczy nie pojąłeś, Tomie Riddle. Czy
kiedykolwiek widziałeś patronusa Snape’a?
Voldemort nie odpowiedział. Nadal krążyli wokół siebie jak dwa wilki, zanim rzucą się
na siebie.
- Patronusem Snape’a była łania. Taka sama jak patronus mojej matki, bo Snape kochał ją
przez prawie całe życie, od czasu, gdy jeszcze byli dziećmi. A powinieneś to zrozumieć dodał, gdy Voldemortowi zadrgały nozdrza - kiedy poprosił cię, abyś darował jej życie.
- Pożądał jej, to wszystko, ale kiedy umarła, uznał, że przecież jest wiele innych kobiet, o
czystszej krwi, bardziej jego wartych...
- Tak ci powiedział, to zrozumiałe, bo był szpiegiem Dumbledore’a od chwili, gdy jej
zagroziłeś, przez cały czas działał przeciwko tobie! Dumbledore był już umierającym
człowiekiem, kiedy Snape go dobił!
- No i co z tego?! - wrzasnął Voldemort, który dotąd słuchał uważnie, a teraz wybuchnął
chichotem szaleńca. - Jakie to ma znaczenie, czy Snape był człowiekiem moim czy
Dumbledore’a? Co mnie mogą obchodzić ich podstępne działania przeciwko mnie? Obu
rozdeptałem, tak jak rozdeptałem twoją matkę, Snape’a rzekomo wielką miłość! Och, ale to
wszystko układa się w pewną całość, Potter, tyle że ty nie masz o tym pojęcia! Dumbledore
nie chciał, by Czarna Różdżka wpadła w moje ręce! Wolał, by władał nią Snape! Ale
spóźniłeś się, chłopczyku, zdobyłem różdżkę przed tobą, zrozumiałem to wszystko szybciej
od ciebie! Zabiłem Snape’a trzy godziny temu i jestem prawowitym panem Czarnej Różdżki,
Berła Śmierci, Różdżki Przeznaczenia! Zawiódł ostatni plan Dumbledore’a!
- Tak, zawiódł - przyznał Harry. - Masz rację. Ale zanim spróbujesz mnie zabić, radzę ci
zastanowić się nad tym, co zrobiłeś... spróbuj okazać skruchę, Tomie Riddle...
- Co?
Nic, co do tej pory powiedział Harry, nie wstrząsnęło Voldemortem tak, jak ta uwaga.
Jego źrenice zwęziły się do pionowych szparek, a skóra wokół oczu pobielała.

- To twoja ostatnia szansa - rzekł Harry - jedyne, co ci pozostało... widziałem, czym się
staniesz, jak tego nie zrobisz... bądź mężczyzną... spróbuj... spróbuj okazać skruchę...
- I ty śmiesz...?
- Tak, śmiem, bo ten ostatni plan Dumbledore’a zawiódł, ale to nie we mnie trafiły
rykoszetem jego skutki, tylko w ciebie, Riddle.
Dłoń Voldemorta, trzymająca Czarną Różdżkę, zadrżała, a Harry mocniej zacisnął palce
na różdżce Dracona. Wiedział, że tylko sekundy dzielą ich od ostatecznego rozstrzygnięcia.
- Ta różdżka wciąż cię nie słucha tak, jak powinna, bo zabiłeś nie tę osobę. Severus Snape
nigdy nie był prawowitym panem Czarnej Różdżki. Nie pokonał Dumbledore’a.
- Zabił...
- Czy ty mnie nie słuchasz? Snape nigdy nie pokonał Dumbledore’a! Razem tę śmierć
zaplanowali! Dumbledore chciał umrzeć niepokonany i to on byłby ostatnim prawowitym
panem Czarnej Różdżki! Gdyby wszystko potoczyło się zgodnie z tym planem, różdżka na
zawsze utraciłaby swoją niezwykłą moc, bo nikt mu jej nie odebrał!
- W takim razie Dumbledore mógł mi równie dobrze sam dać tę różdżkę, Potter! wycedził z mściwą satysfakcją Voldemort. - Wykradłem tę różdżkę z grobu jej ostatniego
pana! Wziąłem ją wbrew woli jej ostatniego pana! Do mnie należy jej moc!
- Nadal tego nie rozumiesz, Riddle? Nie wystarczy po prostu ją mieć! Możesz ją trzymać
w dłoni, możesz jej używać, ale przez to nie stajesz się jej prawdziwym właścicielem. Nie
słuchałeś tego, co mówił Ollivander? To różdżka wybiera czarodzieja... Czarna Różdżka
rozpoznała swojego nowego pana, zanim Dumbledore umarł, a był nim ktoś, kto nigdy jej nie
dotknął. Odebrał różdżkę Dumbledore’owi wbrew jego woli, nie zdając sobie w pełni sprawy
z tego, co uczynił, nie mając pojęcia, że najpotężniejsza, najgroźniejsza różdżka na świecie
jest gotowa mu służyć...
Pierś Voldemorta podnosiła się i opadała szybko, a Harry czuł, że zaklęcie zaraz padnie,
że już nim nabrzmiewa różdżka wycelowana w jego twarz...
- Prawdziwym panem Czarnej Różdżki stał się Draco Malfoy.
Twarz Voldemorta wykrzywił grymas przerażenia, ale trwało to krótko, natychmiast się
opanował.
- Cóż za różnica? - zapytał cicho. - Nawet gdybyś miał rację, Potter, między nami
niczego to nie zmienia. Nie masz już swojej różdżki z piórem feniksa, teraz wszystko zależy
tylko od tego, który z nas zręczniej posługuje się magią... a kiedy cię zabiję, pójdę po Dracona
Malfoya i...

- Za późno - przerwał mu Harry. - Utraciłeś swoją szansę. Byłem szybszy. Pokonałem
Dracona parę tygodni temu. Zabrałem mu różdżkę.
Harry szarpnął lekko głogową różdżką, czując, że wszyscy utkwili w niej wzrok.
- No więc pojąłeś już, jak się to wszystko skończyło? - szepnął. - Czy różdżka, którą
masz w ręku, wie, że jej ostatni pan został rozbrojony? Bo jeśli wie... To ja jestem
prawowitym panem Czarnej Różdżki.
Zaczarowane sklepienie nad ich głowami rozjarzyło się czerwonozłotą poświatą, gdy nad
parapetem najbliższego okna pojawiła się krawędź oślepiającej tarczy słońca. Blask padł
jednocześnie na ich twarze, tak że twarz Voldemorta nagle zapłonęła czerwienią. Harry
usłyszał jego piskliwy krzyk nieomal w tej samej chwili, gdy sam krzyknął, celując w niego
różdżką Dracona.
- Avada Kedavra!
- Expelliarmus!
Huknęło jak z armaty, a w martwym środku kręgu, po którym krążyli, wybuchły złote
płomienie, znacząc miejsce zderzenia się obu zaklęć. Harry zobaczył, że zielony promień
zderzył się z jego własnym, a Czarna Różdżka wyleciała w powietrze, teraz rzeczywiście
czarna na tle rozjarzonej blaskiem wschodu słońca zaczarowanej kopuły, wirując w locie jak
głowa Nagini, by pod samą kopułą zatrzymać się na moment i opaść ku swojemu panu,
którego nie zabiła, a który wreszcie w pełni ją posiadł. A Harry, z nieomylnym instynktem
szukającego, chwycił ją wolną ręką w tej samej chwili, gdy Voldemort runął do tyłu z
rozkrzyżowanymi ramionami, a jego wąskie źrenice podbiegły do górnej krawędzi
szkarłatnych oczu. Tom Riddle padł na posadzkę z pustymi rękami, jego ciało skurczyło się i
zwiotczało, z podobnej do głowy węża twarzy znikł wszelki wyraz, zagościła w niej pustka.
Voldemort był martwy, zabiło go jego własne odbite zaklęcie, a Harry stał z dwoma
różdżkami w dłoniach, patrząc na skorupę swojego śmiertelnego wroga.
Wszyscy zamarli na sekundę, a potem szok minął i wokół Harry’ego wybuchła dzika
wrzawa. Okrzyki, wiwaty, wrzaski i piski rozdarły powietrze. Oślepiające promienie słońca
zalały całą salę ze wszystkich okien, a spod ścian runął ku Harry’emu kipiący entuzjazmem
tłum. Pierwsi dobiegli do niego Ron i Hermiona, i to oni otoczyli go ramionami, ich
niepohamowane okrzyki go ogłuszyły. A potem byli już przy nim Ginny, Neville i Luna,
potem wszyscy Weasleyowie, i Hagrid, i Kingsley, i McGonagall, i Flitwick, i Sprout, i Harry
już nie wiedział, co kto wykrzykuje, czyje ręce go dotykają, obejmują, szarpią, cisnęli się do
niego wszyscy, bo każdy chciał choć dotknąć Chłopca, Który Przeżył, który wreszcie położył
temu wszystkiemu kres...

Słońce podnosiło się nad Hogwartem, a Wielka Sala rozgorzała światłem i życiem. Harry
był niezastąpioną częścią pomieszanych ze sobą wybuchów radości i żalu, niewymownej ulgi
i smutku po utracie bliskich. Wszyscy pragnęli, by ich przywódca i bohater był z nimi, by
świętował z nimi i razem z nimi opłakiwał zmarłych, i nikomu nie przychodziło do głowy, że
on pada ze zmęczenia, albo że tak bardzo tęskni za towarzystwem tylko kilkorga z nich.
Musiał pocieszać zasmuconych, ściskać im dłonie, patrzyć na ich łzy, przyjmować wyrazy
wdzięczności i wysłuchiwać wszystkich nowin, które teraz zaczęły napływać z różnych
zakątków kraju. Przekrzykiwali się jeden przez drugiego, a to, że klątwa Imperius wszędzie
przestała działać, a to, że śmierciożercy uciekają w popłochu, a część z nich już schwytano, że
właśnie z Azkabanu wypuszczają niewinne ofiary i że Kingsley Shacklebolt został
mianowany tymczasowym ministrem magii...
Ciało Voldemorta wyniesiono do komnaty przylegającej do Wielkiej Sali, z dala od ciał
Freda, Tonks, Lupina, Colina Creeveya i pięćdziesięciu innych osób, które zginęły, walcząc z
jego złowrogą armią. McGonagall przywróciła na miejsce stoły domów, ale nikt już nie
przejmował się tym, gdzie kto powinien siedzieć, pomieszali się wszyscy, nauczyciele i
uczniowie, duchy i rodzice, centaury i domowe skrzaty, w kącie leżał Firenzo, odzyskując
siły, przez okno zaglądał Graup, a ludzie wrzucali jedzenie do jego roześmianych ust. Po
jakimś czasie umęczony i oszołomiony Harry stwierdził, że siedzi na ławce obok Luny.
- Gdybym była tobą, bardzo bym chciała odpocząć w jakimś spokojnym miejscu powiedziała.
- Marzę o tym.
- Zaraz odwrócę ich uwagę. Użyj peleryny-niewidki.
I zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, zawołała:
- Ooooch, patrzcie, ględatek niepospolity!
I pokazała na okno. Wszyscy, którzy to dosłyszeli, spojrzeli w tamtą stronę, a Harry
narzucił na siebie pelerynę-niewidkę i wstał. Teraz mógł już swobodnie poruszać się po sali.
Dwa stoły dalej siedziała Ginny z głową opartą na ramieniu matki; uznał, że będą mieli
jeszcze dużo czasu, by ze sobą porozmawiać, całe godziny, może lata. Zobaczył Neville’a
otoczonego gronem wielbicieli; miecz Gryffindora leżał na stole obok jego talerza. Szedł
dalej między stołami i minął troje Malfoyów, cisnących się do siebie, jakby w obawie, że
może nie są tu miłe widziani, ale nikt nie zwracał na nich uwagi. Wszędzie, gdzie spojrzał,
widział połączone znów rodziny, aż w końcu dostrzegł tych, których towarzystwa najbardziej
mu brakowało.
- To ja - mruknął, kucając przy nich. - Pójdziecie ze mną?

Wstali natychmiast i wszyscy troje, on, Hermiona i Ron, opuścili Wielką Salę, by wspiąć
się na górę po wyszczerbionych, zawalonych gruzem i poznaczonych plamami krwi
marmurowych schodach.
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wyśpiewującego ułożoną przez siebie pieśń zwycięstwa:
Udało się, dostali w kość, niech żyje Potter nam!
A Voldek gnije w piekle, za którym tęsknił sam!
- Ten to potrafi oddać w kilku słowach całą tragedię ostatnich wydarzeń, co? - powiedział
Ron, otwierając jakieś drzwi i przytrzymując je, by Harry i Hermiona mogli przejść.
Harry pomyślał, że pewnie i on poczuje w końcu radość, ale teraz doskwierał mu wciąż
dotkliwie ból po stracie Freda, Lupina i Tonks, łagodzony poczuciem jakiejś wielkiej ulgi.
Przede wszystkim pragnął na jakiś czas o wszystkim zapomnieć, zamknąć oczy i spać, spać,
spać, ale wiedział, że najpierw musi wyjaśnić wiele rzeczy Ronowi i Hermionie, którzy tak
długo go wspierali i na pewno zasługiwali na poznanie prawdy. Zaczął im opowiadać o tym,
co zobaczył w myślodsiewni i co wydarzyło się w Zakazanym Lesie, aż dotarli do miejsca, do
którego zgodnie zmierzali, choć żadne z nich nawet o tym nie wspomniało.
Strzegący zwykle wejścia do gabinetu dyrektora gargulec stał koślawo z boku, jakby
lekko oszołomiony, tak że można było mieć uzasadnioną wątpliwość, czy w ogóle jest w
stanie rozpoznawać hasła.
- Możemy wejść? - zapytał Harry.
- Róbcie, co chcecie - jęknął posąg.
Weszli na spiralne schody, które ruszyły powoli w górę. Harry pchnął drzwi na szczycie.
Zaledwie zdążył rzucić okiem na kamienną myślodsiewnię stojącą na biurku, tam, gdzie
ją pozostawił, gdy rozległ się ogłuszający wrzask, który sprawił, że krzyknął ze strachu,
gotów już do obrony przed wrogimi zaklęciami, myśląc gorączkowo o powrocie
śmierciożerców i odrodzeniu się Voldemorta...
Ale był to po prostu gorący aplauz. Powitała go zbiorowa owacja stojących w swoich
ramach wszystkich byłych dyrektorów Hogwartu. Wymachiwali kapeluszami, a niektórzy
perukami, wyciągali z ram ręce, by uścisnąć dłonie swoich sąsiadów, podskakiwali na
fotelach, na których zostali uwiecznieni. Dilys Derwent bezwstydnie szlochała, Dexter
Fortescue wymachiwał trąbką do ucha, a Fineas Nigellus wykrzykiwał swoim piskliwym
głosem:

- I warto pamiętać, że dom Slytherinu też miał w tym swój udział! Proszę o tym nie
zapominać!
Harry utkwił jednak wzrok w człowieku, który stał w wielkich ramach portretu
wiszącego tuż za fotelem dyrektora. Spod okularów-połówek spływały łzy, ginąc w długiej,
srebrnej brodzie, a promieniujące z jego oblicza duma i wdzięczność działały na Harry’ego
jak balsam, jak pieśń feniksa.
W końcu Harry uniósł ręce i portrety umilkły z szacunkiem, uśmiechając się tylko,
ocierając wilgotne oczy i czekając na to, by przemówił. On jednak skierował swoje słowa
bezpośrednio do Dumbledore’a, starannie je dobierając. Choć był bardzo wyczerpany i ledwo
widział na oczy, musiał zdobyć się na ten ostatni wysiłek, pragnąc usłyszeć ostatnią radę.
- To coś, co było ukryte w zniczu - zaczął - wypadło mi z rąk w Zakazanym Lesie. Nie
wiem dokładnie gdzie, ale nie zamierzam tego szukać. Mam słuszność?
- Mój kochany chłopcze - rzekł Dumbledore, a mieszkańcy innych portretów unieśli brwi
lub zmarszczyli czoła. - To mądra i odważna decyzja, ale mogłem się tego po tobie
spodziewać. Czy ktoś wie, gdzie to upadło?
- Nie, nikt - odpowiedział Harry, a Dumbledore pokiwał z zadowoleniem głową. - Chcę
jednak zatrzymać dar Ignotusa.
Dumbledore uśmiechnął się.
- Ależ oczywiście, Harry, należy do ciebie! Zatrzymaj ją, a kiedy nadejdzie czas, przekaż
dalej!
- No i jest jeszcze to.
Uniósł w górę Czarną Różdżkę, a Ron i Hermiona spojrzeli na nią ze czcią, czego Harry,
pomimo stanu skrajnego wyczerpania i oszołomienia, w jakim się znajdował, wolałby nie
dostrzec.
- Nie chcę jej - powiedział Harry.
- Co?! - odezwał się głośno Ron. - Odbiło ci?
- Wiem, że ma potężną moc - odrzekł cicho Harry - ale wolę swoją. Więc...
Pogrzebał w woreczku wiszącym na szyi i wyciągnął dwie połówki różdżki z
ostrokrzewu, utrzymywane razem tylko włóknem z pióra feniksa. Hermiona już dawno
uznała, że nie da się jej naprawić, a on pomyślał teraz, że jeśli to nie poskutkuje, to
rzeczywiście nic już jej nie naprawi.
Położył przełamaną różdżkę na biurku dyrektora, dotknął jej końcem Czarnej Różdżki i
powiedział:
- Reparo.

Dwie połówki różdżki połączyły się natychmiast, a z jej końca wystrzeliły czerwone
iskry. Harry wziął do ręki swoją różdżkę z ostrokrzewu, o rdzeniu z pióra feniksa, i poczuł
ciepło przenikające mu palce, jakby różdżka i ręka ucieszyły się z tego spotkania.
- Odłożę Czarną Różdżkę - powiedział Dumbledore’owi, który patrzył na niego ze
wzruszeniem i wielkim podziwem - z powrotem tam, skąd ją zabrano. Może tam zostać. Jeśli
umrę śmiercią naturalną, tak jak Ignotus, utraci swą moc, prawda? Jej poprzedni właściciel
nie zostanie pokonany. To będzie jej koniec.
Dumbledore pokiwał głową. Uśmiechnęli się do siebie.
- Jesteś pewny? - zapytał Ron, patrząc na Czarną Różdżkę, a w jego głosie zabrzmiała
leciutka nuta pożądania.
- Myślę, że Harry ma rację - powiedziała cicho Hermiona.
- Ta różdżka może sprawić więcej kłopotu, niż jest warta - rzekł Harry. - A ja, szczerze
mówiąc - dodał, po czym odwrócił się od portretów, myśląc już tylko o posłanym łóżku,
czekającym na niego w wieży Gryffindoru, i zastanawiając się, czy Stworek mógłby mu tam
podrzucić jakąś kanapkę - ja miałem już w życiu dosyć kłopotów.

Dziewiętnaście lat później
Jesień nadeszła tego roku niespodziewanie. Poranek pierwszego dnia września był rześki
i złoty jak jabłko, a opary z rur wydechowych i oddechy przechodniów skrzyły się w
powietrzu jak pajęczyny, gdy przechodzili przez hałaśliwą ulicę, kierując się w stronę
poczerniałego od sadzy, wielkiego budynku dworca. Dwie wielkie klatki grzechotały na
szczycie wyładowanych wózków, które pchali rodzice, a zamknięte w nich sowy pohukiwały
z oburzeniem. Rudowłosa dziewczynka wlokła się smętnie za braćmi, ściskając rękę ojca.
- Już niedługo i ty pójdziesz do szkoły - pocieszył ją Harry.
- Tak, za dwa lata - jęknęła Lily. - Ja chcę teraz! Ludzie rzucali zaciekawione spojrzenia
na sowy, gdy cała rodzina przepychała się przez tłum w kierunku bariery między peronami
dziewiątym i dziesiątym. Poprzez otaczający ich zgiełk dobiegł Harry’ego głos Albusa: jego
synowie znowu powrócili do sprzeczki, którą rozpoczęli w samochodzie.
- Ja nie chcę! Nie będę w Slytherinie!
- James, znowu zaczynasz? - skarciła syna Ginny.
- Ja tylko powiedziałem, że on może tam trafić - odrzekł James, szczerząc zęby do
młodszego brata. - Przecież to nic strasznego. Może być w Slyt...
Urwał, napotkawszy spojrzenie matki, i zamilkł. Stali już przed barierą. James zerknął
trochę wyzywająco na młodszego brata, chwycił za rączkę wózka, który do tej pory pchała
matka, i popędził z nim prosto na barierkę. Chwilę później zniknął.
- Ale będziecie do mnie pisali, co? - zapytał natychmiast Albus, wykorzystując czasową
nieobecność brata.
- Codziennie, jeśli chcesz - odpowiedziała Ginny.
- Nie codziennie - odparł szybko. - James mówi, że większość uczniów dostaje od
rodziców przeciętnie jeden list na miesiąc.
- W zeszłym roku pisaliśmy do Jamesa trzy razy w tygodniu - powiedziała Ginny.
- I nie musisz wierzyć we wszystko, co on ci opowiada o Hogwarcie - wtrącił Harry. Twój brat lubi sobie pożartować.

Wszyscy czworo złapali za rączkę wózka i ruszyli naprzód, nabierając szybkości. Gdy
byli już przy samej barierce, Albus skrzywił się ze strachu, ale do zderzenia nie doszło. Wynurzyli
się na peronie numer dziewięć i trzy czwarte, zasnutym gęstym, białem dymem buchającym z
czerwonej lokomotywy Ekspresu Hogwart. Niewyraźne postacie tłoczyły się w tych białych
oparach, w których zniknął już James.
- Gdzie oni są? - zapytał z niepokojem Albus, gdy szli peronem w stronę pociągu.
- Nie bój się, zaraz ich znajdziemy - zapewniła go Ginny.
Ale w gęstych oparach trudno było rozróżnić twarze. Oderwane od ludzi głosy brzmiały
nienaturalnie donośnie.
Harry'emu zdawało się, że usłyszał, jak Percy robi komuś wykład na temat przepisów
użycia mioteł, więc rad był, że nie musi się zatrzymywać...
- To chyba oni, Al - powiedziała nagle Ginny.
Z mgły wyłoniły się cztery postacie stojące przy ostatnim wagonie. Harry, Ginny, Lily i
Albus rozpoznali ich twarze dopiero, gdy do nich podeszli.
- Cześć! - zawołał Albus z wyraźną ulgą. Rose, już ubrana w nowiutką szatę uczniów
Hogwartu, powitała go promiennym uśmiechem.
- Więc udało ci się zaparkować? - zapytał Harry'ego Ron. - Bo mnie tak. Hermiona nie
wierzyła, że zdam egzamin na mugolskie prawo jazdy. Myślała, że będę musiał rzucić na
egzaminatora zaklęcie Confundus.
- Wcale nie - powiedziała Hermiona. - Bezgranicznie w ciebie wierzyłam.
- Prawdę mówiąc, ja go rzeczywiście skonfundowałem
- szepnął Ron Harry'emu, gdy razem ponieśli kufer Albusa i klatkę z sową do wagonu. Zapomniałem o tym bocznym lusterku. A czy to takie ważne? Zawsze mogę użyć zaklęcia
superczujnikowego.
Wrócili na peron i zastali Lily i Hugona, młodszego brata Rose, rozprawiających z
ożywieniem o tym, do którego domu trafią, gdy w końcu i oni pójdą do szkoły.
- Jak nie trafisz do Gryffindoru, to cię wydziedziczymy
- powiedział Ron. - Ale nie nalegam.
- Ron!
Lily i Hugo zaśmiali się, ale Albus i Rose mieli poważne miny.
- On tylko tak żartuje, przecież go znasz - powiedziały chórem Hermiona i Ginny.
Uwagę Rona pochłonęło już coś innego. Zerknął znacząco na Harry'ego i pokazał mu coś
głową. Gęsta para rozwiała się na chwilę i jakieś pięćdziesiąt jardów od nich wyłoniły się z

niej trzy postacie.
- Zobaczcie, kto tam stoi.
A stał tam Draco Malfoy z żoną i synem, w czarnej pelerynie zapiętej pod szyją. Włosy
trochę mu się przerzedziły, co uwydatniło ostro zakończony podbródek. Jego syn był tak
podobny do niego, jak Albus do Harry'ego. Draco spostrzegł, że Harry, Ron, Hermiona i
Ginny patrzą na niego, ukłonił się sztywno i odwrócił.
- A więc to jest ten mały Scorpius - mruknął pod nosem Ron. - Rose, musisz być od niego
lepsza we wszystkim. Dzięki Bogu odziedziczyłaś inteligencję po matce.
- Na miłość boską, Ron! - powiedziała Hermiona, trochę rozbawiona, ale i trochę
rozeźlona. - Musisz od razu napuszczać ich na siebie? Jeszcze nawet nie są w szkole!
- Masz rację, przepraszam - odrzekł Ron, ale nie mógł się powstrzymać, by nie dodać: Ale za bardzo się z nimi nie zaprzyjaźniaj, Rose. Dziadek Weasley nigdy by ci nie wybaczył,
gdybyś wyszła za mąż za czarodzieja czystej krwi.
- Hej!
Pojawił się James. Pozbył się już swojego kufra, sowy i wózka i najwyraźniej kipiał od
nowin.
- Teddy tam jest - powiedział jednym tchem, wskazując przez ramię na kłęby pary za
sobą. - Właśnie go widziałem! I zgadnijcie, co robi! Całuje się z Victoire!
Spojrzał ze złością na dorosłych, najwyraźniej zaskoczony ich brakiem reakcji.
- Nasz Teddy! Teddy Lupin! Obściskuje się z nasza Victoire! Nasza kuzynką! Zapytałem
go, co robi...
- Przerwałeś im? - żachnęła się Ginny. - Jesteś taki sam jak Ron...
- ...a on mi powiedział, że ją odprowadza! I żebym spływał! Całuje się z nią! - dodał,
jakby się obawiał, że nie wyraził się jasno.
- Och, byłoby cudownie, gdyby się pobrali! - szepnęła Lily. - Teddy stałby się naprawdę
członkiem naszej rodziny!
- Już i tak przychodzi na obiad cztery razy w tygodniu
- zauważył Harry. - Może po prostu zamieszka z nami i będzie spokój, co?
- No pewnie! - zawołał z entuzjazmem James.
- Mogę nawet spać z Alem... Teddy mógłby zająć mój pokój!
- Nie - powiedział stanowczo Harry - ty i Al zamieszkacie w jednym pokoju dopiero
wtedy, kiedy zechcę, by zdemolowano mi dom.
Spojrzał na stary, wysłużony zegarek, który kiedyś należał do Fabiana Prewetta.
- Dochodzi jedenasta, wsiadajcie.

- I nie zapomnij ucałować od nas Neville'a! - powiedziała Ginny, ściskając Jamesa.
- Mamo, przecież nie mogę całować profesora!
- Przecież go dobrze znasz...
James spojrzał wymownie w górę.
- Tutaj tak, ale w szkole jest panem profesorem Longbottomem. Nie mogę wejść na
lekcję zielarstwa i powiedzieć, że chcę go ucałować...
Kręcąc głową nad głupotą matki, dał upust swoim uczuciom, kopiąc Albusa w łydkę.
- To do zobaczenia, Al. Uważaj na testrale.
- Myślałem, że są niewidzialne! Sam mówiłeś, że są niewidzialne!
Ale James tylko parsknął śmiechem, po czym pozwolił się matce pocałować, uściskał
ojca i wskoczył do szybko zapełniającego się pociągu. Pomachał im od drzwi i wkrótce
zobaczyli, jak pędzi korytarzem, szukając swoich przyjaciół.
- Testrali nie trzeba się bać - powiedział Albusowi Harry. - Są to bardzo łagodne
stworzenia, nie ma w nich nic strasznego. Zresztą i tak nie będziecie jechać do szkoły
powozami, tylko popłyniecie łodziami.
Ginny pocałowała Albusa na pożegnanie.
- Zobaczymy się na Boże Narodzenie.
- Trzymaj się, Al - powiedział Harry, gdy syn przytulił się do niego. - Pamiętaj, że Hagrid
zaprosił cię w przyszły piątek na herbatkę. Nie zadawaj się z Irytkiem. Nie wyzywaj nikogo
na pojedynek, dopóki się nie nauczysz, jak to się robi. I nie daj się prowokować Jamesowi.
- A jak trafię do Slytherinu?
To ostatnie zdanie wypowiedział szeptem, a Harry wiedział, że tylko sam moment
rozstania zmusił go do zdradzenia, jak bardzo się boi.
Przykucnął, tak że twarz Albusa znalazła się trochę wyżej od jego twarzy. Spośród trójki
dzieci tylko Albus odziedziczył oczy po Lily.
- Albusie Severusie - powiedział tak cicho, że nie usłyszał tego nikt prócz Ginny, a ona
taktownie udała, że macha ręką do Rose, która już wsiadła do wagonu - nosisz imiona po
dwóch
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prawdopodobnie

najdzielniejszym człowiekiem, jakiego znałem.
- Ale powiedz, że nie...
- Jeśli tak się stanie, to Slytherin zyska wspaniałego ucznia. Dla nas to nie ma znaczenia,
Al, ale jeśli ma znaczenie dla ciebie, to będziesz mógł sam wybrać Gryffindor. Tiara
Przydziału weźmie to pod uwagę.
- Naprawdę?

- Tak było w moim przypadku.
Nigdy tego swoim dzieciom nie mówił i teraz dostrzegł zdumienie na twarzy Albusa. Ale
po chwili wzdłuż czerwonego pociągu zaczęły trzaskać drzwi i rozmazane w białych oparach
postacie rodziców rzuciły się w stronę wagonów: nadszedł czas ostatnich pocałunków i
przypomnień. Albus wskoczył do wagonu, a Ginny zatrzasnęła za nim drzwi. W najbliższych
oknach tłoczyli się uczniowie. Wiele twarzy, zarówno w pociągu, jak i na peronie, zwróciło
się w stronę Harry'ego.
- Na co oni tak się gapią? - zapytał Albus, który razem z Rose wystawił głowę przez okno
przedziału.
- Nie przejmuj się - odrzekł Ron. - Na mnie. Jestem bardzo sławny.
Albus, Rose, Hugo i Lily wybuchnęli śmiechem. Pociąg ruszył, a Harry szedł peronem,
patrząc na szczupłą twarz swojego syna, już zarumienioną z emocji. Uśmiechał się, machając
do niego, choć trochę mu było żal, że musi się z nim rozstać.
Ostatnie kłęby pary rozwiały się w jesiennym powietrzu. Pociąg powoli zniknął za
zakrętem. Harry wciąż unosił rękę w geście pożegnania.
- Da sobie radę - powiedziała Ginny.
Harry spojrzał na nią, opuścił rękę i z roztargnieniem dotknął nią blizny na czole.
- Wiem.
Od dziewiętnastu lat blizna nie zabolała go ani razu. Wszystko było dobrze.

KILKA SŁÓW OD TŁUMACZA,
CZYLI KRÓTKI PORADNIK
DLA DOCIEKLIWYCH

Książki o Harrym Potterze zostały przełożone z języka angielskiego, a ich akcja toczy się
głównie w Anglii (albo w Szkocji i Walii). Dlatego występują w nich pewne słowa, a
zwłaszcza nazwy własne, które niewiele znaczą dla tych, którzy nie przykładają się do nauki
języka angielskiego (tych jest, na szczęście, coraz mniej), albo dla tych, którzy nie uczyli się
łaciny i greki (tych jest, niestety, coraz więcej). Dla nich, a także dla wszystkich
dociekliwych, zamieszczam poniżej krótki słowniczek nazw i terminów, które z takiego czy
innego powodu zostały przetłumaczone tak a nie inaczej.
Nowych terminów jest o wiele mniej, bo to już przecież ostatni tom przygód Chłopca,
Który Przeżył. Znamy już nie tylko wszystkie główne wątki powieści, ale i większość postaci,
magicznych przedmiotów, fantastycznych roślin i zwierząt. Postanowiłem więc tym razem
ograniczyć się do tylko czterech nowych terminów wymagających dłuższych wyjaśnień. Są
wśród nich dwa takie, które przysporzyły tłumaczom na całym świecie najwięcej trudności:
tytułowe Insygnia Śmierci i Czarna Różdżka, która tak nieoczekiwanie zawiodła Czarnego
Pana. Im poświęciłem tutaj wyjątkowo dużo miejsca, aby przybliżyć czytelnikom rozterki
tłumaczy i zachęcić dociekliwych do dalszych własnych poszukiwań językowych. Trzeci
wyjaśniony tu termin, Namiar, na tyle odbiega od oryginału, że warto było się z tego
usprawiedliwić, natomiast czwarty, szmalcownicy, ma w moim przekładzie specyficznie
polskie odniesienie, prawdopodobnie nieznane wielu młodszym czytelnikom.
CZARNA RÓŻDŻKA - ang. the Elder Wand (czytaj: elder uond). Słowo elder można
rozumieć dwojako: albo jako „dziki bez" (sambucus), albo jako „starsza", w znaczeniu nie
tylko wieku, ale i godności. Do różdżki, o której mowa, mogą się odnosić oba znaczenia, bo
różdżka została zrobiona z gałęzi dzikiego bzu i jest różdżką niezwykłą, bardzo starą, od
wielu pokoleń przechodzącą z rąk do rąk. Czytelnik angielski ma ułatwione zadanie, bo

wyczuwa oba znaczenia. Natomiast czytelnik polski chybaby się żachnął i na „Starszą
Różdżkę", i na jakąś „Dzikobzową Różdżkę". Dziki bez znany jest jednak również jako bez
czarny (sambucus nigra). W powieściach o Harrym Potterze słowo „czarny" od razu kojarzy
się z czarną magią. Uznałem, że to najlepsze rozwiązanie, które podobnie jak angielski
oryginał z jednej strony w jakiś sposób nawiązuje do drzewa, z którego różdżka została
zrobiona, a z drugiej sygnalizuje jej niezwykłą czarnoksięską moc. Myślę, że to całkiem
niezła nazwa dla różdżki, z powodu której czarodzieje mordowali się nawzajem, której tak
pożądał Czarny Pan i której ostatecznie wyrzekł się Harry, bohater walczący ze złem.
INSYGNIA ŚMIERCI - ang. the Deathly Hallows (czytaj: defly helous) przez wiele nocy
spędzały tłumaczom na całym świecie sen z powiek. Deathly to nie tyle „śmiertelne" (bo to
znaczenie ma słowo deadly), ile „grobowe", „trupie" albo ostatecznie „należące do śmierci".
Hallow jest starym, rzadko dziś używanym słowem, które oznaczało kogoś lub coś świętego
(ze staroangielskiego halue, później holy, por. niemieckie heilig), a więc świętych, miejsca
święte, relikwie świętych. Ciekawe, że niezależnie od tego starogermańskiego źródła, słowo
to kojarzy się też z greckim i łacińskim halos, czyli „aureolą" (por. polskie „halo", czyli
świetlna otoczka wokół słońca). Współcześnie napotykamy je w nazwie popularnego na
Zachodzie święta Halloween, ale w tym użyciu całkowicie utraciło swoje sakralne
odniesienie. Po zapoznaniu się z treścią książki łatwo było uznać, że Deathly oznacza
„należące do śmierci", jako że owe Deathly Hallows to z jednej strony trzy magiczne
przedmioty podarowane przez Śmierć trzem braciom, a z drugiej trzy przedmioty o
niezwykłej magicznej mocy, których posiadanie, według legendy, czyni właściciela panem
śmierci. Co jednak począć z owymi dziwacznymi Hallows? Większość tłumaczy, nie
zważając na treść książki, przełożyła tytuł prawie dosłownie jako „Relikwie Śmierci" (tak jest
w przekładzie ukraińskim i francuskim, natomiast w niemieckim użyto bardziej pojemnego i
bliskiego oryginałowi słowa Heiligtumer, które oznacza „relikwie", ale i „świętości"),
tłumaczka izraelska wybrała „Skarby Śmierci", norweska „Talizmany Śmierci", są też po
prostu „Dary Śmierci" (np. w przekładzie włoskim i rosyjskim). Ten ostatni przekład budzi
jednak zasadniczy sprzeciw, bo całkowicie odbiera sens dialogowi, który po odczytaniu
Opowieści o trzech braciach toczy Hermiona z Ksenofiliusem Lovegoodem. W polskim
języku
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prawosławnego szczątki świętych albo równie czcigodne pamiątki tożsamości narodowej,
więc użycie tego słowa byłoby tutaj zupełnie nie na miejscu. Po długim namyśle i po wielu
dyskusjach z wydawcą zaproponowałem „Insygnia Śmierci", a więc przedmioty, które są
oznaką władzy - w tym przypadku nad śmiercią. Warto pamiętać, że tradycyjnie insygniami

władzy królewskiej były berło, jabłko i płaszcz, które bardzo dobrze korespondują z różdżką,
kamieniem i peleryną-niewidką.
NAMIAR - ang. Trace (czytaj: trejs) to dosłownie „Ślad" i tak początkowo przełożyłem
nazwę zaklęcia, które umożliwiało funkcjonariuszom Ministerstwa Magii określenie miejsca
pobytu każdego nastoletniego czarodzieja do chwili ukończenia przez niego siedemnastu lat.
Chodzi więc o zaklęcie, które staje się jakby „piętnem" odciśniętym na młodym czarodzieju,
a „ślad" to przecież coś, co pozostawia się po sobie. Gdyby to był rzeczywiście i dosłownie
„ślad", to na dobrą sprawę śmierciożercy mogliby najwyżej trafić do opuszczonego już przez
siedmiu Potterów domu przy Privet Drive, a nie dopaść samego Harry'ego podczas szalonego
lotu do Nory... Zaklęcie pozwalało im namierzyć miejsce, w którym aktualnie znajduje się.
Harry, stąd więc Namiar.
SZMALCOWNICY - ang. Snatchers (czytaj: snaczees) to dosłownie „Łapacze". Tak
nazywano czarodziejów, którzy po przejęciu Ministerstwa Magii przez śmierciożerców
wyłapywali mugolaków i wagarowiczów w zamian za nagrodę pienieżną. W czasie drugiej
wojny światowej w języku polskim powstało słowo „szmalcownik" oznaczające człowieka,
który wydawał Niemcom poszukiwanych przez nich ludzi (zwykle Żydów, ale i członków
podziemia walczącego) albo wymuszał na nich okup. Źródłem tego terminu było żargonowe
słowo „szmalec", do dziś oznaczające pieniądze, zwłaszcza w niektórych kręgach
mieszkańców podwarszawskich miasteczek. Biorąc pod uwagę podobny kontekst w powieści
(reżym zwolenników „czystości krwi"), termin ten znakomicie oddaje charakter owych
„łapaczy", a przy tym kojarzy się brzmieniowo ze „szlamami", a więc ich naturalnymi
ofiarami. Na skojarzenie to zwróciła mi uwagę Agnieszka Klunder z Poznania.

