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Stretnutie 

 

Nikdy nezabudnem na ten deň, kedy bol Voldemort konečne porazený. Kedy v čarodejníckom svete 
konečne zavládol poriadok. Už je to neuveriteľných desať rokov. Akonáhle sa ako tak každý 
čarodejník spamätal z tej hrôzy, každý z mesta odišiel aby zabudol. A moje ja si našlo nový začiatok 
v LA. 

,,Dobrý večer, čo si dáte slečna?" ozve sa barman, keď prídem k barovému pultu.  

,,Trikrát Mojito, prosím." 

Hneď ako objednám, sa za mnou ozve ženský smiech. Daisy Carpettová s Lunou Lovegoodovou. S 
Daisy sme sa stretli v LA, zatiaľ čo s Lunou sa poznám už od školských čias na Rokforte. Vždy ma 
fascinovalo to, ako si z výsmechov na ňu nikdy nerobila ťažkú hlavu.  

,,Tak čo baby? Dneska si to užijeme, prvé kolo je už zaplatené," žmurknem na obe s veľkým 
úsmevom.  

,,Och, Jenn, ty si poklad! Ďalšie kolo platím ja!" povie Daisy sebavedome. 

 Keď k nám barman položí hotové drinky, slávnostne si každá pripijeme. 

,,Na život bez hraníc!" zahlásim a všetky si štrngneme s veľkou dávkou smiechu.  

,Oh my God, Oh my God This Feeling's Just Begun. I'M Saying Things I'Ve Never Said, Doing Things 

I'Ve Never Done." 

,,Môj ty bože!! Baby, ideme tancovať!" schytím obe za ruky, keď začujem svoju naj hitovku a ťahám 
ich na parket. 

Začnem sa vlniť do rytmu a Daisy sa postupne pridáva, zatiaľ čo Luna sa na nás bezducho usmieva. 
Pohodím vlasmi a Daisy povzbudivo zapíska. Ukážem ešte zopár pohybov a po skončení pesničky, si 
späť sadneme na miesto a čakáme na ďalšiu chytľavú hitovku. Keď si odpijem už z druhého drinku, 
Luna ma nečakane drgne. 

,,Počuj Jennifer, všimla som si, že tento príťažlivý blondiak na teba neustále vyvaľuje oči." 

Pozriem smerom, ktorým ukazuje. Zbystrím zrak, tie vlasy mi sú dosť povedomé. Ale možno sa mi 
to iba zdá. 

,,Och, len sa pozri naňho. Za takýto kus chlapa by som aj vraždila," šepne mi Daisy vzrušene.        
Ona sa načisto pomiatla? 

,,Hou, hou, zastrč pazúry kočka. Ani nevieš, kto to je! A to, že vyzerá tak pekne zvonku, neznamená 
že bude taký aj vnútri." Varujem ju a už sa tej téme, ani tomu chlapovi viac nevenujem. Prišla som 
si sem užiť a nie sa niekým zaoberať. 

,,No do pekla! On ide sem!" 

Stále nereagujem. Keď ide o Daisy, vidí len to, čo chce.  Aspoň som si to myslela, kým sa za nami 
vážne neozval mužský hlas. Pomaly sa otočím za tým blondiakom a div, že mi oči fakticky 



nevypadnú. 

,,Malfoy?! Čo ty tu..." vystrelím zo stoličky ako strela a postavím sa mu čelom. On je podľa tej 
grimasy na tvári, taktiež dosť vykoľajený, koho po desiatich rokoch stretáva. 

,,Moonová? Aké milé prekvapenie. Kto by to bol povedal, že stretnem tak slušné dievča krútiť sa na 
parkete v najznámejšom bare v LA?" vyhlási s takou dávkou sarkazmu až mi je divné, že je to vôbec 
možné. 

,,Na toto nemám čas Malfoy. Každý si zaslúži mať plnohodnotný život po páde, " stíchnem, keď si 
uvedomím že je s nami Daisy a ona nemá vedomosti o živote čarodejníkov. 

Daisy nechápavo prehadzuje oči zo mňa na neho a naopak a Luna sa tvári pohoršene. Predsa aj ona 
vie, čo všetko spôsobil aj s jeho poskokmi. Mojim priateľom aj mne samej. 

,,Poďme, dievčatá. Zábava sa práve skončila." Nemienim tu zostať s ním ani jedinú sekundu svojho 
života. 

,,Jennifer, ja ostanem," ohlási Daisy a zasnene čumí na Malfoya. Znechutene na ňu pozriem. Ako ju 
mohol tak poblázniť? Malfoy sa užasnuto pozrie na moju pobláznenú kamarátku a na perách sa mu 
objaví úškrn. 

,,Fajn, ale keď ti niečo urobí, tak za mnou potom nechoď!" 

,,Ale Moonová. Nie si nejako drzá? Dúfal som, že ťa po tých rokoch to tvoje rebelstvo s priateľmi už 
prešlo," uškrnie sa. 

 Bez rozmýšľania ho schytím za košeľu a odvediem preč od dievčat, do rohu baru, aby nás nemohol 
nik počuť. 

,,Teraz ma počúvaj Malfoy," poviem a čakám na jeho výraz tváre. ,,Nedovolím, aby si čokoľvek 
urobil mojim blízkym. Všetci sme si toho vytrpeli dosť a to, akým smerom si sa vydal ty, to je už tvoj 
problém." S tými slovami sa otočím naspäť ku kamarátkam. No on ma chytí a zatlačí chrbtom ku 
stene. Rukami sa opiera o stenu blízko môjho tela, aby mi zabránil ujsť. 

,,Nepoznáš ma dobre Moonová. Je to desať rokov, dospel som. Myslíš, že potrebujem ubližovať 
tvojim priateľom? Načo by mi to bolo? Vojna nás zmenila. Zmenila aj mňa." Povedal to s takou 
úprimnosťou, až ma zamrazilo. 

 Ani som nestihla zaregistrovať, kedy ma tam nechal samú opretú o stenu. Bezducho sa vraciam k 
dievčatám. Luna na mňa pozrie vystrašene, zatiaľ čo Daisy stále nechápavo. 

,,Idete?" Luna prikývne, ale Daisy stojí a váha. 

 Nemám všetok čas sveta, kým sa Daisy rozhodne. Chce zbaliť Malfoya? Nech sa páči! Aj tak o ňu 
nezakopne, iba ju využije. Otočím sa a s Lunou po boku odídem z baru. Neverím, že sa Malfoy 
zmenil, však slúžil Voldemortovi a dokonca aj jeho otec bol Voldemortovým stúpencom. 

,,Jenn? Si v poriadku? Vyzeráš byť prekvapená, vystrašená, aj nahnevaná zároveň," spýta sa Luna 
starostlivo. 

,,Aj som Luna! Štve ma Daisy! Ako môže byť tak zaslepená! Som prekvapená z Malfoya a zároveň sa 



aj bojím, či niečo neurobí. Však ho poznáš! Nech sa mi nik nesnaží nahovoriť, že sa Malfoy zmenil!" 

,,Vojna poznačila každého Jennifer. Si zaslepená hnevom a ver či never, poznačila aj Malfoya. 
Možno sa to nezdá, no nevieš, aký teraz naozaj je. Aj zlý človek sa môže zmeniť, daj mu šancu," 
prehovorí pokojne. 

 Luna bola vždy optimista. Mávala nasadené ružové okuliare, no jej slová dávali logiku. Predsa ju 
len tentokrát poslúchnem a dám mu tú šancu. 


