Draci!
V ohradě stlučené z bytelných fošen stáli na zadních nohách čtyři dospělí, obrovští a
děsiví draci, řvali a hlasitě supěli - natahovali krky, hlavami klátili padesát stop nad zemí a z
otevřených tlam plných ostrých zubů chrlili do černé oblohy gejzíry ohně. Jeden, stříbřitě
modrý a s dlouhými špičatými rohy, ryčel a chňapal po kouzelnících pobíhajících kolem;
druhý, zelený a s hladkými šupinami, se zmítal sem tam a zlostně dupal ze všech sil. Červený
drak měl kolem tlamy podivnou obrubu tenkých zlatých trnů a vystěhoval do vzduchu ohnivé
mraky podobné hřibům, a nejblíž od nich se vzpínal obrovský černý drak, který víc než ti
ostatní vypadal jako ještěr.
Přinejmenším třicet kouzelníků, sedm či osm na každého draka, tahalo za řetězy
připevněné k silným koženým řemenům, které obludy měly na krku a na nohou, a snažili se je
zvládnout. Harry vzhlédl jako uhranutý a vysoko nad sebou spatřil oči černého draka se
svislými, jakoby kočičími zornicemi, z nichž sálal strach či vztek, těžko říct… a vyrážel tak
ječivé, skřípavé skřeky, že mu z toho div nepraskly bubínky…
„Blíž už nechoďte, Hagride!“ křikl kouzelník, který stál hned u ohrady a vší silou napínal
řetěz, jejž držel. „Dokážou chrlit oheň až na dvacet stop! A ten černý na čtyřicet!“
„Řekněte, není nádhernej?“ rozplýval se Hagrid potichu blahem.
„Tohle je k ničemu!“ řval jiný kouzelník. „To chce omračovací kouzlo a hned - počítám do
tří!“
Harry viděl, jak ošetřovatelé draků vytáhli hůlky.
„Mdloby na vás!“ vykřikli všichni najednou. Omračovací kouzla vystřelila do tmy jak
hořící rakety a v dešti jisker se rozprskla na šupinaté kůži všech čtyř netvorů…
Harry viděl, jak nebližší drak nejistě zavrávoral na zadních a rozevřel tlamu dokořán. Už
z ní však nevyšel sebemenší zvuk a z nozder mu nesršel oheň, i když se z nich dosud kouřilo; a
potom se drak pomaloučku sesouval - několik tun šlachovitého těla pokrytého černými
šupinami zadunělo o zem tak mocně, až by Harry odpřisáhl, že se zatřásly i stromy za jeho
zády.
Kouzelníci sklonili hůlky a vykročili ke svým padlým svěřencům, z nichž každý
připomínal menší pahorek. Bleskurychle jim utáhli řetězy a bezpečně je připevnili k železným
kolíkům, které pomocí hůlek zarazili hluboko do země.
„Chcete se na ně podívat víc zblízka?“ zeptal se Hagrid madame Maxime rozrušeně. Oba
došli až k ohradě a Harry je následoval. Kouzelník, který předtím obra varoval, aby už
nechodil blíž, se otočil, a Harry v něm poznal Charlieho.
„Všechno v pořádku, Hagride?“ zasupěl a popošel blíž, aby si s nimi mohl popovídat.
„Teď už by to mělo být bez problémů - na cestu sem jsme jim dali uspávací lektvar, mysleli
jsme si, že bude lepší, když se probudí potmě a v klidu, ale jak jsi viděl, nelíbilo se jim to,
vůbec se jim to nelíbilo –„
„Jaký tu máš druhy, Charlie?“ zeptal se Hagrid a zíral na nejbližšího draka - toho
černého a obrovského - s výrazem, téměř nábožné úcty. Obluda měla dosud pootevřené oči a
pod krabatými černými víčky bylo vidět úzký, zářivě žlutý pruh.
„Tohle je maďarský trnoocasý,“ odpověděl mladý Weasley. „Ten menší za ním je
obyčejný velšský zelený - ten modrošedý je švédský krátkonosý, a pak tu ještě máme čínského
ohniváče, to je ten červený.“
Rozhlédl se a viděl, že madame Maxime obchází kolem ohrady a se zájmem si omráčené
draky prohlíží.
„Nevěděl jsem, že ji vezmeš s sebou, Hagride," zamračil se. „Šampioni přece nemají
vědět, co je čeká - a ona to té jejich studentce určitě prozradí.“

„Prostě jsem myslel, že by je ráda viděla," pokrčil Hagrid rameny a zíral na draky celý
uchvácený.
„Tak tomu říkám romantická schůzka," a Charlie jen zakroutil hlavou.
„Čtyry…" řekl Hagrid, „to znamená jeden na každýho šampiona, viď? A jakej dostanou
úkol - budou s nima zápasit?"
„Myslím, že se jim mají dostat jen za záda," dopověděl Charlie. „Budeme po ruce, kdyby
se něco semlelo, a hasicí kouzla budeme mít připravená. Nevím proč chtěli samice na
vejcích… ale něco ti povím: tomu, kdo dostane toho trnoocasého, nezávidím. Je opravdu
zákeřný a zezadu je stejně nebezpečný jako zepředu, jen se podívej."
Charlie ukázal na drakův ocas a Harry spatřil dlouhé, bronzově zbarvené trny, které mu z
něj nepravidelně trčely.
Právě v tu chvíli k černému drakovi doklopýtalo pět jiných ošetřovatelů. Na roztažené
přikrývce přinášeli hnízdo s obrovskými, žulově šedými vejci a pečlivě je uložili vedle něj.
Hagrid jen toužebně zasténal.
„Mám je spočítaná, Hagride!" upozornil ho Charlie přísně. Potom se zeptal: „A co
Harry?"
„Dobrý," řekl obr. Nemohl od vajec odtrhnout oči.

