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Historia zakazanej miłości  

gotowej do największych poświęceń,  

opowieść o wiernej przyjaźni i zaskakujących 

decyzjach, z XX-wieczną Hawaną w tle.  

 

Wstąp w progi znanego na całym świecie  

domu towarowego El Encanto, 

poczuj  zapach luksusu i kwiatu mariposa. 

Patricio, młody Asturyjczyk, zostawia swój kraj z niezabliźnionymi 

ranami po wojnie domowej i pojawia się w Hawanie, by za-

pomnieć o przeszłości i zacząć nowy etap życia. Pełnego nadziei 

bohatera wita kolorowa Kuba. Chłopak radzi sobie świetnie, 

szybko więc dostaje szansę od losu. Praca sprzedawcy w sławnym 

na całym świecie ekskluzywnym domu towarowym El Encanto daje 

mu możliwość zmiany dotychczasowego życia. To tam poznaje 

swoją miłość, Glorię – najpiękniejszą kobietę na wyspie i jedno-

cześnie żonę brutalnego hawańskiego mafiosa. To zakazane uczu-

cie kochanków z dwóch skrajnie różnych światów zmienia bieg 

życia wszystkich bohaterów. 



1 
Dywany i wspomnienia Britt-Marie mają z sobą 
wiele wspólnego, trudno je wyczyścić. 
  
2 
– Kocha go pani? Pani męża? – pyta chłopiec tak 
szybko, że Britt-Marie prawie tnie go w ucho.  
Britt-Marie usuwa włosy z jego ramienia 
wierzchem dłoni. Zatapia spojrzenie w skórze jego 
głowy. 
– Tak. 
– Dlaczego go tu w takim razie nie ma? – pyta Pirat. 
– Bo czasami nie wystarczy kochać – mówi Britt-
Marie. 
  
3 
Bank opuszcza parking w chmurze najbrzydszych 
słów, jakie Britt-Marie kiedykolwiek usłyszała, żeby 
wobec niej padały. Britt-Marie nawet nie wiedziała, 
że można połączyć nazwy narządów płciowych z 
innymi częściami ciała w ten sposób. Nie natyka się 
na tego rodzaju innowacje słowne w krzyżówkach. 
  
4 
Geografia to bardzo przydatna wiedza, kiedy dzieli 
się z kimś kanapę, rozwiązując krzyżówki. Niełatwo 
znaleźć kogoś takiego. Miłość nie musi dla 
wszystkich oznaczać fajerwerków. To mogą być 
stolice na pięć liter i buty, o których się wie, kiedy 
należy je podbić. 
  
5 
Z celofanem, który bynajmniej nie miał ceny, jaką 
Britt-Marie nazwałaby ceną „po znajomości”, 
zapakowała piwo tak, żeby wyglądało ładnie, 
przyczepiła też na samej górze małą rozetkę. Potem 
poszła do ośrodka, zostawiła uchylone drzwi i 
umieściła przy progu talerz ze snickersem. Obok 
talerza postawiła ozdobną kartkę, na której było 
napisane długopisem: „Jestem na randce. Albo 
schadzce. Albo na jakkolwiek to się teraz nazywa. 
Nie musi pan zmywać po sobie naczyń. To dla mnie 
żaden problem”. Chciała napisać, że ma nadzieję, 
że szczur znajdzie kogoś, z kim będzie mógł zjeść 
kolację, 
że uważa, iż szczur nie zasługuje na jedzenie kolacji 
w samotności. Że samotność to rozrzutność 
zarówno w stosunku do ludzi, jak i szczurów. 
Jednak rozsądek rozkazał jej nie wtrącać się w 
społeczne wybory szczura, więc dała sobie spokój. 
  
6 
– Kwiaty? Dla kogo? – zapytała Ktośka. 
– Dla Bank. Wydaje mi się nieuprzejme, że 
wynajmuję pokój przez cały ten czas, nie dziękując 
nawet kwiatkiem; w takich sytuacjach zwyczajowo 
daje się kwiaty – poinformowała Britt-Marie. 
– Nie, kurde, nie mam żadnych kwiatów. Ale Bank 
lubi piwo! Weź za to piwo, co? – poradziła Ktośka. 
Britt-Marie nie uważa, że to się wydaje 
cywilizowane, ale pomyślała, że dla kogoś, kto lubi 
piwo, piwo może być jak kwiaty. 
  
7 
Dziwną rzeczą z miasteczkami przy drodze jest to, 
że można znaleźć równie wiele powodów, aby z 
nich wyjechać, jak i wymówek, żeby w nich zostać. 
  
8 
Kocha się piłkę nożną, bo jest instynktowna. Jak 
toczy się po ziemi, to się w nią kopie. Bo kocha się 
ją z tego samego powodu, z jakiego człowiek się 
zakochuje. Bo nie wiadomo, jak się powstrzymać 

Autorka książek i scenariuszy. 

Brała udział przy powstawa-

niu licznych seriali, opraco-

wała telewizyjną adaptację 

miniserialu Krawcowa z Ma-

drytu, współtworzyła wiele 

scenariuszy serialowych i fil-

mowych. Spod jej pióra wy-

szły także książki dla dzieci: La 

mejor familia del Mundo            

i Martín en el Mundo de las 

cosas perdidas. Należy do 

grona wykładowców pody-

plomowych Studiów Kinowo-   

-Telewizyjnych na Uniwersyte-

cie Karola III w Madrycie                

i w DAMA. 

Susana López Rubio  

Nie dajcie się zwieść! Choć treść powieści może z pozoru wydać się dość błaha i ro-

mantyczna, fabuła jest naprawdę wciągająca. Książkę polecamy głównie Paniom, 

zwłaszcza miłośniczkom książek i seriali typu Downton Abbey, Grand Hotel czy Velvet.  

Mariposa blanca – inaczej jaśmin królewski 

czy biały imbir. Podczas walki o niepodleg-

łość Kuby, zgodnie z legendą, Kubanki 

przyozdabiały tymi kwiatami włosy i prze-

nosiły w nich tajne rozkazy dla bojowników 

o wolność wyspy. Z kolei w powieści przed 

rozstaniem Patricio i Gloria umawiają się, 

że nie zapomną o sobie dzięki zapachowi 

ulubionych kwiatów dziewczyny – zwa-

nych przez Kubańczyków „mariposas”.  

Guzmán i Grescas często powtarzali, że 

Hawana dzieli się tak naprawdę na dwa 

miasta: wysokie i niskie, Hawanę bogaczy               

i Hawanę biedaków. Obie patrzą sobie                

w twarz, ocierają się o siebie. Podczas 

niedzielnej mszy w ławkach katedry siadali 

obok siebie milionerzy wydający fortuny               

w kasynach i Kreole harujący w pocie czoła 

na plantacjach kawy, by żony ich szefów 

mogły zjeść podwieczorek w Casa del Café 

con Leche przy ulicy Obispo. W chwili gdy 

Marlon Brando kupował sobie brylantowy 

zegarek w salonie Cuervo y Sobrino,                     

w drzwiach sklepu stała żebraczka i mo-

czyła smoczki dzieci w cykorii z braku mleka 

w proszku. Były to dwa światy przylegające 

do siebie, a zarazem oddzielone niewidzial-

nymi barierami. 

Istniał tylko jeden sposób, by biedak 

śpiący dotychczas na zgrzebnym worku 

przeniósł się na puchowy materac: loteria. 

Pięć cyfr, które w rzeczywistości stanowiły 

magiczne wrota prowadzące do innego 

świata. W związku ze zdolnością produko-

wania cudów loteria cieszyła się na Kubie 

prawdziwie religijnym uwielbieniem. Nieba-

wem i ja zapragnąłem coś z tego dla siebie 

uszczknąć. 

Fragment książki 

Kwiat mariposa – symbol miłości 

powieściowych kochanków i kwiat 
narodowy Kuby 

Słynne ekskluzywne El Encanto 


