3 Times Draco Malfoy Convinced Hermione Granger to Lie

I
"Yaz hadi Granger!"
Hermione ellerini bir kez daha klavyeden geri çekince Draco gözlerini devirerek onun yanındaki
sandalyeye çöktü. "Hastayım, gelemiyorum, bu ders için izinli sayılmak istiyorum diyeceksin ve
bitecek. Şimdiye kadar kaç kere izin aldın?"
"Hiç--"
"O zaman--"
"Yapamam! Yalan söylüyorum!"
Draco tek koluyla onu geride tutup bilgisayara kendisi atıldığında Hermione feryat ederek onun kolunu
itmeye çalıştı. "Draco hayır!"
"Profesör Dumble--"
"Ya kontrol ederse? Ya bizi gören birisi söylerse? Draco boşver..."
Draco'nun boşvermeye hiç niyeti yok, bütün e-maili tek eliyle yazıp ne yazdığını kontrol bile etmeden
yolladı.
"Bitti. Kalk şimdi gidiyoruz."
Hermione büyük bir yenilgiyle ekranı izliyorken birazdan Draco onunla ekranın arasına girip
dudaklarını öptüğünde Hermione de onun başını tutup hafifçe saçlarını çekti. Draco can acısıyla
gülerek geri çekilirken Hermione kaşlarını çatmış, sarı saçları biraz daha çekerek keyifle onu izleyen
gri gözlere baktı.
"Eğer bu yalan yüzünden başıma bir şey gelirse--"
"Gelmeyecek--"
"Gelirse, sana fena halde ödetirim Malfoy."
"Ne kadar fena?" diye sordu Draco ve Hermione'nin cevap vermesini beklemeden gülümseyerek
tekrar ona uzandı...

II
"X'i yalnız bırakıp eşitliğin diğer tarafını çözeceksin, sonuç çıkacak. Hadi Malfoy, o kadar zor değil."
Draco önündeki tek bilinmeyenli eşitliğe bakıyor, X'i yalnız bulsa ona neler yapacağını düşünüyorken,
Hermione Granger'ın sürekli ne yapması gerektiğini söylemesi de ayrıca sinirine dokunuyordu.
Draco'nun elindeki sarı kurşun kalem aniden ortadan ikiye bölününce Hermione irkilerek geriledi.
"Draco?"
"Çözemiyorum, olmuyor. Kafam basmıyor Granger, neden ısrar ediyorsun?"
Draco iki parça olmuş kalemi masaya atıp ayağa kalkarken Hermione de onun ardından fırladı.
"İstersen daha basit anlatırım. Yavaş anlıyor olmak suç değil Draco--"
"Suç olduğunu söyleyen yok!" dedi Draco ve aniden Hermione'ye döndü. "Kimseye söylemiyorsun,
değil mi?"
Draco'nun bir anda değişen tonuyla Hermione gülümseyerek başını iki yana salladı. "Söz verdim,
aramızda."
"İyi..." dedi sarışın delikanlı ve kısa bir an için Hermione'yi baştan aşağı süzdü. "Disleksik olabilirim,
ama kör değilim. Benim için mi süslendin?"
Hermione bununla yanakları kızararak derhal eteğini çekiştirdi ve sanki her gün fön yapıyormuş gibi
rahat, uzun saçlarını omuzlarından geri attı. "Buradan sonra Ginny'le sinemaya gideceğiz, senin için
değil."
"Hani bugün hiçbir planın yoktu? İstediğim kadar kalacaktın?"
Hermione dudaklarını birbirine bastırarak öylece Draco'ya bakarken karşısındaki delikanlı bilmiş bir
gülümsemeyle ona yaklaşınca Hermione de tutamadığı gülümsemesiyle geriledi.
"Üç aydır her seferinde etek giyiyorum, daha bugün fark ettin!"

"Her seferinde fark ettim, ama bugün söylüyorum--"
"Yalancı."
Draco tek kaşını kaldırarak hakareti kesinlikle kabullenmezken Hermione kollarını kavuşturarak ona
baktı. "Senin için Ginny'e kaç defa yalan söylemek zorunda kaldığımı biliyor musun? Her haftasonu
seni çalıştırmak için bu kadar vakit harcadığımı bilse--"
"Ama bilmeyecek, değil mi?"
"Aslına bakarsan bu işten benim bir kazancım olmadığına karar verdim, o yüzden yalan söylemeye
devam edip etmemekte kararsızım."
Hermione'nin neredeyse Malfoy'ca sayılabilecek ters tavrı Draco'nun hoşuna gitmiş, delikanlı keyifli bir
gülümsemeyle genç kıza yaklaştı ve ilk gördüğü günden beri oldukça incelmiş beline sarılarak kendine
çekti.
"Karşılığı neyse vermeye hazırım Granger. Malfoylar ödeme yapmakta hiçbir zaman problem
yaşamadılar, şimdi de farklı değil."
Hermione bu sefer kaçmak yerine kollarını Draco'nun boynuna doladı ve ellerini de arkadan birleştirip
gülümsedi.
"Bu babanın parasıyla ödeyebileceğin bir bedel değil."
"Babamdan ya da paradan bahseden oldu mu?"
Hermione ilgiyle bir ses çıkardığında Draco uzanıp onun dudaklarını öptü ve nefesi kesilen kızı
sırtından kavrayarak iyice kendine çekti...

III
"... Şimdi de beyaz soğanlarımızı halkalar halinde doğrayacağız--"
Draco kumandayı kapıp videoyu durdurdu ve mutfaktan dışarı seslendi:
"Granger! Soğanlar nerede?"
Hermione'nin cevabı yerine koridordan pata pata ayak sesleri gelip kıvır kıvır kumral saçlarıyla,
masmavi gözlü ufacık bir kız içeri girdi.
"Pencerenin önündeki sepetteymiş baba!"
Draco eğilip kızı Elise'i kucakladığı gibi kaldırdı ve masanın etrafındaki sandalyelerin birinden yastığını
çalıp tezgaha koyarak Elise'i onun üzerine oturttu. "Annenin ulağı mı oldun?"
Elise mavi gözlerini kırpıştırarak sordu:
"Ulak nedir baba?"
"Ulak," dedi Draco ve eğilip kızının annesinden kaptığı ufak burnunu öptü. "Annesinin söylediklerini
babasına yetiştiren güzel kızlara denir."
Elise minik gamzeleri çıkarak gülümserken Draco kumandayı onun ellerine tutuşturdu ve televizyonu
gösterdi.
"Ben bas dediğim zaman şu düğmeye basacaksın, tamam mı?"
"Tamam!" dedi Elise ve büyük bir ciddiyetle kumandayı iki elinde kavrayıp parmağını durdurma
düğmesinin üzerine koyarak beklemeye başladı. Draco pencerenin önündeki sepetten soğanları alıp
lavabonun içine attı, sonra da bıçak beğenmek için çekmeceleri açarken Hermione kapıya gelmiş,
başını içeri uzatarak durumu kontrol etti.
"Güzel, duvarlar hala temiz."
Draco bıçakların en büyüğünü seçmiş, yüzünde egosunun lekelendiğini gösteren bir ifadeyle karısına
döndüğünde Hermione masumca gülümsedi. "Harry'le iddiaya girme diyen bendim, hatırlatırım."
"Aksini söyleyen yok Granger."
"5 senedir soyadımın Malfoy olduğunu düşünürsek, Granger'e döndüğümüze göre aksinden çok daha
fazlası var Malfoy. Yardım ister misin? Söz, Harry'e söylemem."
Draco cevap vermeye bile tenezzül etmeden soğanlardan birini alıp başını kesti ve çöpü tekrar
lavaboya attı.
"Basiym mi baba?"
"Daha değil," dedi Draco ve soğanın kabuğunu soyarken burnunu çekerek kızına döndü. "Soğanları
halka halka doğradıktan sonra basacaksın tatlım."

"Halka halka... Hulahop gibi mi?"
Draco yaşarmış gözleriyle başını sallarken Hermione kapıdan gülümseyerek onları izliyor, kızına bir
öpücük atıp içeri girdi ve televizyonda görüntüsü donmuş bir halde bekleyen Martha Stewart'ı
gördüğünde gülerek o da tezgahın üzerinde kuruldu.
"Yaptığın yemeğin adını biliyor musun?"
"Etli bir şey!" dedi Draco sinirle ve burnunu bir kez daha çekerek elindeki soğanı bıçakla birlikte
lavaboya attı. "Önümü bile göremiyorum, nasıl yemek yapmamı bekliyorlar?!"
"Suyu açarsan yanmaz."
"Bence bunların hepsini çöpe atıp alt sokaktaki Thai restoranından sipariş verirsek yanmaz. Bu sırrı
tutabilir misiniz Bayan Malfoy?"
Hermione elini kalbine koyup başını sallarken Elise de annesinin taklidini yapıyor, yanlışlıkla tuşa
bastığında Martha'nın sesi Malfoyların mutfağına yayıldı.
"Sonra da etlerimizi kavuracağız, ama vaktimiz az, o yüzden burada yapılmışı var..."

