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Ir kas čia žino, galbūt vieną dieną  
jūs irgi rasite augantį drakono vaisių medį.  

O jeigu taip nutiks,  
na, pasiruoškite gyvenimo kelionei! 
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ENDĖ ŠEFERD – linksma  
ir išradinga knygų vaikams 

autorė. Gyvena Anglijoje ir rašo 
istorijas apie berniuką Tomą ir 

pašėlusius jo augintinius.

Tomas ir jo draugai neįsivaizduoja savo gyvenimo  
be slaptų augintinių – drakonų. Auginti ir prižiūrėti drakonus 

kur kas sudėtingiau nei katiną, vėžlį, jūrų kiaulytę  ar kokią sliekų 
šeimynėlę. Jie kelia didžiulę netvarką, visur palieka nagų žymes, 

smilkstančias kibirkštis ir sprogstančius kakučius.  
Tiesa, yra ir dar vienas, kur kas liūdnesnis dalykas.  

Vieną dieną vaikams savo drakonus reikės paleisti...  
O tai – sunkiau už viską. Tomas pažadėjo seneliui, kad po atostogų 
leis augintiniams iškeliauti. Tačiau pirmiausia juk reikia išsiaiškinti, 

kur drakonai išskrenda ir kas jų ten laukia...  
Atsiverskite knygą ir sužinosite, kas padės Tomui  

atskleisti Slaptojo drakonų miesto paslaptį.  
Ką šįkart sumanė Liemas, Bėdų karalius.  

Ir kas laukia būrio pašėlusių drakonų.
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Mes auginame drakonus. Drakonus, kurie blyksi, 
stingdo, o kai kurie net nutvieskia ugnimi dangų.

Parietę kojas sėdime aplink drakono vaisių medį, 
stebime ir laukiame. Drakoniukai tupi mums ant pe-
čių, uodegomis apsiviję kaklus. Spindi deimantinės 
akys. Letenos mindžikuoja. Kibirkštys spragsi. O dū-
mingas alsavimas šildo iki pačios širdies gelmių. Visi 
laukiame akimirkos, kai prisirpęs raudonas drakono 
vaisius ims švytėti. Kai atsiskyręs nuo ryškaus žiedko-
čio nukris žemėn. Kai mažytis drakoniukas bus pasi-
ruošęs išsiristi. Visi svarstome, koks jis bus drakonas.

Gal švytės ir mirguliuos kaip Blyksnis, tviskantis 
visomis spalvomis – nuo rubino raudonio iki turkio 
mėlio? Gal kaip Kristalė padengs mus varvekliais ir 
atrodysime it užšaldytas ksilofonas? O gal pradings 
iš akių kaip maskuotės meistras Greituolis ar pulsuos 
auksine šviesa kaip Solis?
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Kas gali žinoti? Galbūt naujokas sugebės visa tai 
ir dar daugiau. Tačiau aišku viena – lažinuosi, kad vis-
ką išgirdę drakono užsimanėte ir jūs, ar ne? Nuosavo 
drakono. Žinoma, kad užsimanėte.

Tačiau pirmiau turiu jums šį tą papasakoti.

Tad klausykitės, nes išklausėte dar ne viską. O kai 
išklausysite, noras auginti drakoną veikiausiai kiek  
atlėgs.

Ne vien dėl netvarkos, liepsnų, nagų žymių, 
smilkstančių kibirkščių. Ir net ne dėl sprogiųjų kaku-
čių. O dėl to, kas liūdina kur kas labiau. 

Vieną dieną savo drakoną turėsite paleisti – o tai, 
mano bičiuliai, sunkiau už viską.
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1
Žvaigždelės,  

blyksėkite ryškiai

Pirmiausia pastebėjau, kad šalia nebėra Blyks-
nio. Jaukus jo mažo kūnelio švytėjimas kažkur dingo. 
Kaip visada, užmigau jam jaukiai įsitaisius šalia, ta-
čiau pabudau pašiurpęs, pasigedęs krūtinę šildančio 
jo alsavimo.

Patryniau akis mėgindamas nusibraukti miego li-
kučius ir prisimindamas ką tik sapnuotą sapną – man 
jau gerai pažįstamą ir tokį malonų, kad jei būčiau ka-
tinas, veikiausiai būčiau ėmęs murkti. Jo draiskanos 
tebešmėžavo man akyse. Dangų nutvieskusi žalia 
šviesa. Milžiniškas kalnas. Uolėta jo papėdė. O tada 
viskas pradingo.

Atsisėdęs lovoje išvydau Blyksnį. Mažylis tupėjo 
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ant palangės, o kambarį taip nutvieskė žvaigždės ir 
mėnesiena, kad galėjai pamanyti, jog išaušo. Išsiritęs 
iš lovos iki galo atitraukiau užuolaidas ir pajutau pro 
atvirą langą plūstelinti šalto nakties oro gūsį. Plaste-
lėjęs ant atbrailos Blyksnis pakėlė galvą. Purkštelėjo 
debesėlį ore spragsinčių kibirkščių. Jos paliko žiedo 
pėdsaką, švytintį lyg ką tik užgesusios šaltosios ugne-
lės strypas Gajaus Fokso naktį. O žiedo viduryje 
spindėjo Šiaurinė žvaigždė. Jau ne pirmą kartą apti-
kau Blyksnį, spoksantį pro langą, tačiau taip pasitai-
kydavo vis dažniau. Stebėjau, kaip švytėjimas slopsta, 
tada ištiesęs ranką paliečiau drakoniuko nugarą. Po 
mano pirštais nuvilnijo auksinis raibulys jo žvynams 
keičiant spalvą.

Spoksojau pro langą mėgindamas įsivaizduoti 
Tedą, Ketę ir Kajų, jaukiai susirangiusius su savais 
drakonais. Negalėjau nenusišypsoti. Kartu buvome 
tikras superherojų būrys, ir su drakoniukais pašonėse 
mažai dalykų mums nebuvo neįmanomi.  

Tačiau tada į šį vaizdelį įsibrovė Liemas, mūsų 
pikčiausias priešas, trypdamas iš karto jį sunaikino 



13

ir priminė man, kad viskas anaiptol nėra taip jau pa-
prasta.

Matote, prasidėjus vasarai jis įsliūkino į senelio 
sodą ir nugvelbė vieną drakoną sau. Žinau, tikras ne-
naudėlis, argi ne! Maža to, kai jo drakonas į ką nors 
kvėptelėdavo, tie daiktai imdavo augti siaubingai grei-
tai ir užaugdavo baisiai dideli! Stengdamasis laimėti 
mokyklos konkursą Liemas padidino saulėgrąžą ir 
tuoj užsimanė griebtis drakono vaisiaus. Iš milžiniško 
vaisiaus išsiritęs kalakuto dydžio drakonas maždaug 
per dešimt minučių užaugo didelis kaip tiranozauras.

Patikėkite, prie jo glaustis tikrai nenorėtumėte! 
Padedamas lyg švyturys dangų nušvietusio Blyksnio 
tiranodrakonas, sekdamas mažyliui įkandin, galiau-
siai pradingo kažkur padangėje – vylėmės, jog grįžo 
namo. Deja, kur tie tikrieji drakonų namai, dar netu-
rėjome žalio supratimo.

Sukau galvą, kaip mums tą išsiaiškinti, bet toji 
mintis ne vienintelė man nedavė ramybės – dar spė-
liojau, ko Liemas šįkart imsis, kai dabar jam talkina 
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drakonas. Toks, kuriam moliūgą užauginti tokį didelį 
kaip Pelenės karieta – vieni juokai.

Jau lenkiausi uždaryti langą, o tada sugirgždėju-
sios prasivėrė kambario durys. Sugriebiau užuolaidą 
ir trūktelėjęs iki galo ją užtraukiau, vildamasis, jog 
Blyksnis pasiliks už jos ir nepasirodys. Dėl tėčio ir 
mamos buvau nuolat budrus – ypač šiomis dieno-
mis. Mama nuolat derina darbą veterinarijos kliniko-
je, beglobių gyvūnų ir mano sesutės Lolės priežiūrą 
nelyginant koks tikro cirko meistro įgūdžių turintis 
aštuonkojis, o tėtis dažniausiai užsidėjęs ausines lin-
di užsidaręs savam muzikos burbule. Tačiau net ir jie 
ėmė pastebėti keistus dalykus. Juk visų apsvilintų ir 
nudraskytų sienų nenuslėpsi. Ar bent jau nesuversi 
kaltės katinui.

Tarpduryje kyštelėjo maža susivėlusi galva, tad at-
sidusau su palengvėjimu.

– Ką čia veiki, Lole? – sušnabždėjau. – Turėtum 
miegoti. Rytoj tavęs laukia svarbi diena.

Lolė išsišiepė. 
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– As jau opa.  

Žvilgtelėjau į šalia lovos stovintį laikrodį. Trečia 
nakties. Oficialiai – jos gimimo diena, tačiau vargu ar 
mamai ir tėčiui tokioje ankstybėje prasidėjusi gimta-
dienio šventė būtų patikusi. Pakračiau galvą.

– Dar ne, Lolemole. Dar gerokai per anksti.

Mažylė susiraukė. Tačiau pikta veido mina kaip-
mat dingo, kai sujudėjo užuolaida ir pro tarpelį ištrū-
ko Blyksnis.

Pakilęs į orą drakoniukas pukšėdamas dūmų ka-
muolėlius ėmė sukti ratus aplink mergaitės galvą. 
O ji patenkinta kikeno skaisčiai žibančiomis lyg se-
nelio akimis. Nepajėgiau susiturėti nenusišypsojęs. 
Ypač prisimindamas savo mažą paslaptį. Matote, kai 
Lolė mėgindama iš ananaso išperinti drakoną paver-
tė namų svetainę tikrų tikriausia pelke, supratau, kad 
labiau už bet ką sesutė troško tokio paties augintinio. 
Tad, prisirpus paskutiniam drakono vaisių derliui, nu-
sprendžiau jai padovanoti geriausią įmanomą dovaną.

Atėjo laikas Lolei turėti savo drakoną.
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2
Mėlynasis viesulas ir  

ne toks jau  
ankstyvas paukštelis

Lolė ištvėrė iki penktos ryto, kol galiausiai nu-
sprendė, kad jos gimtadienis oficialiai prasidėjo. Ap-
sirengusi Betmeno kostiumą sesutė mušdama būgną 
marširavo koridoriumi ten ir atgal, kol pagaliau išpuo-
lę iš savo kambarių prisidėjome prie šventės ir mes.
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Kai išsiruošėme pas močiutę ir senelį gimtadie-
nio pusryčių, Lolė išsiveržė pro duris lyg miniatiūri-
nis viesulas. Ji visiškai nenustygo vietoje, nes išlaižė 
dubenį, kuriame mama plakė glajų jos gimtadienio 
tortui aptepti. Tortą ji papuošė ant uolos sėdinčia un-
dinėle – na, bent jau taip teigė ji pati. Nuoširdžiai kal-
bant, undinėlė panėšėjo į ruonį su peruku. Ir tai tik jei 
gerai prisimerki ir dediesi kilniaširdiškas.

Padėjusi į šalį kalną blynų, močiutė sugavo Lolę į 
glėbį.

– Alio valio laimingo gimtadienio, mažyle Lole, – 
nusijuokė močiutė.

Lolėmolė stipriai apkabino močiutę ir laiminga 
nusikvatojo.

– Teneli! – netrukus suriko ir ėmė dairytis senelio. 

Tikėdamasis išvysti jį ateinantį iš sodo žvilgte-
lėjau pro langą. Kas daugiau, jei ne jis, tokiu dienos 
metu ten apskritai kapstytųsi.

Tada pastebėjau, kaip močiutė ir mama susižval-
gė. 
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– Senelis gulinėja, – nuleisdama Lolę ant žemės 
tarė močiutė.

Daugelis žmonių nemanytų, kad tai kažkas ne-
paprasta, o mama gal ir mūsų namus parduotų, kad 
tik rytais pagulėtų. Bet tik ne senelis. Jis priverstų 
susidrovėti ir ankstyvą paukštelį, mat, šiam dar ne-
pakirdus savo lizde, atsikėlęs apsirengdavo ir eidavo 
šienauti vejos.

– Sveikutis, Traškuti, – šypsodamasis tarė sene-
lis, kai nedrąsiai atidariau miegamojo duris. Pasidėjęs 
ant kelių padėklą jis sėdėjo lovoje ir statė laivą iš mil-
žiniškos krūvos degtukų. Bet viską atidėjo į šoną, kur 
saugiau, kai į kambarį įlėkė ir ant lovos užskriejo Lolė.

– Kaip laikaisi, seneli? – paklausiau prisėdęs ant 
čiužinio krašto.

– Gerai. Močiutė be reikalo nerimauja, ir tiek.

Lolė prisirangė arčiau, ir senelis viena ranka ją ap-
glėbė.
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– Tai į gimtadienio vakarėlį juk ateisi? – paklau-
siau.

Senelis spustelėjo Lolę. 

– Ne šįkart, – atsakė. 

Aiškiai mačiau, kad jis jautėsi nusivylęs ne ką ma-
žiau nei mes, bet nė už ką nebūtų to pripažinęs.

– Bet juk tu, Lole, paliksi man truputėlį želė, ar 
ne? – šyptelėjo.

Lolė piktai pažvelgė į jį, ir jau maniau, kad paleis 
dūdas. Sujaukti vakarėlio planus tikrai nebuvo gera 
mintis. Tačiau ji tik pasilenkė artyn ir pabučiavo apše-
pusį senelio skruostą. Tada įkišusi ranką į kišenėlę iš-
ėmė lipnų mėlyno glajaus gumulą. Visutėlaitį aplipusį 
pūkais, bet senelis aiškiai suvokė, koks kilnus buvo šis 
gestas.

– Ačiū tau, Lole, – nuoširdžiai padėkojo jis. – 
Kaip tik jo ir trūko mano košei pagardinti. Gal galė-
tum įdėti jį į dubenėlį?

Išsiropštusi iš lovos, Lolė laiminga ėmė maišyti 
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šaltą marmalą, kuris buvo senelio pusryčiai, o dabar 
nusidažė tamsiai mėlynu atspalviu.

– Na, Traškuti... – tarė senelis.

Puikiai supratau, ką omenyje turėjo senelis ir ko 
tuojau manęs paklaus. Matote, per visą suirutę, kai 
Liemui išsirito superdidelis drakonas, senelis suži-
nojo apie Blyksnį ir kitus drakoniukus. Ir nors buvo 
nuostabu, kad senelis viską žino ir man nebereikia 
slapstytis, ne taip nuostabu pasirodė, kai jis pareika-
lavo susitarti. O susitarėme, kad baigiantis vasaros 
atostogoms drakoniukus paleisime į laisvę.

Matėme, ką didelis drakonas gali padaryti, kokią 
sumaištį jis sukelia, ir, pasak senelio, vargu ar mes su-
valdytume keturis tokius dičkius.

Giliai širdy supratau, kad jis teisus. 
Tačiau taip giliai, kad galima buvo ir ne-
paisyti. O blogiausia, kad draugams apie 
šį susitarimą dar neprasitariau nė žodžiu. 
Paprasčiausiai neužteko drąsos. Puikiai 
žinojau, kaip tokia žinia juos nuvils.  
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Vis dar tikėjau galįs pakeisti senelio nuomonę. Ir 
man iš dalies kaip ir pavyko išsiderėti du papildomus 
mėnesius. Galiausiai senelis sutiko, kad pasilaikytu-
me drakoniukus iki spalio, kol atšvęsime Tedo, mano 
ir galų gale Lolės gimtadienius. Tačiau aš žinojau, kad 
paskui jau niekaip jo nebeperkalbėsiu. O su Lolės 
gimtadienio vakarėlio valandomis laikas visai pasi-
baigs.

– Po šio vakaro turėsite paleisti drakonus. Pameni 
mūsų susitarimą? – sušnabždėjo senelis.



2222

Man staiga net rankos nutirpo. Tiktai nenorėjau 
jam nieko atsakyti, nes būčiau turėjęs pritarti. Ir kuo 
daugiau apie tai galvojau, tuo aiškiau supratau, kad 
tiesiog negaliu su tuo susitaikyti. Man reikėjo kitokio 
plano. Tačiau į galvą niekas neatėjo. Visiškai niekas. 
Man – tam, kurio smegeninėje dažniausiai nepaliau-
jamai mezgasi visokie sumanymai, bet dabar atrodė, 
kad ji visai išsijungusi.

Bet tada į kambarį įvirto močiutė su mama ir ėmė 
sukinėtis, dėlioti daiktus į vietas kambaryje, o galiau-
siai liepė mums duoti seneliui bent minutėlę „tylos ir 
ramybės“.

Jis žvelgė tiesiai man į akis, ir aš kone mačiau jam 
virš galvos įsižiebiant nepasakytus žodžius: „Prisi-
mink, ką man pažadėjai.“

Leidausi močiutės išgenamas iš kambario, o dil-
ginantis karštis plito visu kūnu. Nes net ir tikrai ži-
nodamas, ką norėjo pasakyti senelis, negalėjau jam 
linktelėti. Nebepajėgiau net pažvelgti į akis. Nes jau 
supratau, kad neįstengsiu tesėti duoto pažado.  
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kur drakonai išskrenda ir kas jų ten laukia...  
Atsiverskite knygą ir sužinosite, kas padės Tomui  

atskleisti Slaptojo drakonų miesto paslaptį.  
Ką šįkart sumanė Liemas, Bėdų karalius.  

Ir kas laukia būrio pašėlusių drakonų.
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