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Mojej Mamie, Jeanne Hollenbeck,  

która wsparła mnie swoimi wspomnieniami  

z czasu II wojny światowej oraz wpoiła mi  

uwielbienie dla zapachów i wszystkiego,  

co piękne. Z wyrazami podziękowania  

i najgłębszej miłości.
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3 września 1939 roku, Ocean Atlantycki

pragniona świeżego powietrza Danielle Bretancourt 
von Hoffman wsparła się o pokrytą mahoniowymi pa-
nelami ścianę i z trudem utrzymując równowagę, ot-

worzyła mosiężny bulaj. Do wnętrza kabiny wtargnął prze-
sycony wilgocią wiatr – zwiastun zbliżającego się sztormu 
– i wypełnił jej nozdrza intensywnym, surowym zapachem 
wodorostów. Jednak nawet orzeźwiające mrowienie słonych 
kropli na skórze nie pomogło uciszyć jej niepokoju o syna.

nicky miał dopiero sześć lat. „Jak mogłam go zostawić?” 
Danielle od początku chciała wziąć chłopca ze sobą, ale jej 
mąż się sprzeciwił, twierdząc, że podróż byłaby zbyt uciąż-
liwa dla dziecka. Jako wytrawny naukowiec przytoczył tak 

Róża to symbol miłości, królowa wszystkich zapa-
chów. A mimo tego swąd wojny potrafi zaczadzić 
najbardziej światłe umysły...

–  D B

( z  d z i e n n i k a  p e r f u m  D a n i e l l e  B r e t a n c o u r t )
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logiczne i racjonalne argumenty, że Danielle, wbrew włas-
nym przeczuciom, uległa. Postanowili więc, że na czas ich 
nieobecności nicky zostanie z matką Maxa, Zofią, w ich ro-
dzinnym majątku w Polsce.

newell-grey Explorer zatrzeszczał i odchylił się do tyłu 
poderwany przez spienioną falę. Danielle nie spuszczała 
wzroku z horyzontu, gdy nowojorski liniowiec pokonywał 
szare, wzburzone wody oceanu, zmierzając w stronę An-
glii. Ponagliła go w myślach, niecierpliwa, by dotrzeć do 
domu jak najprędzej.

Jej zwykle stabilny żołądek falował teraz w rytm rozhuś-
tanego statku. Czy to z powodu stresu, porannych nudno-
ści czy niespokojnego ruchu morza? „Pewnie wszystkiego 
naraz”, pomyślała. Dopiero w zeszłym tygodniu poczuła się 
tak źle, że poszła do lekarza, a ten rozpoznał ciążę. napraw-
dę trudno było sobie wyobrazić mniej sprzyjający moment.

Zmrużyła oczy pod wpływem ostrego podmuchu wia-
tru, z głową pełną obaw. Kiedy tylko usłyszeli o nowym 
porozumieniu między niemcami i Rosją, rzucili wszystko 
i podjęli starania, aby jak najszybciej wrócić do Europy. 
Czy naprawdę minęły zaledwie dwa dni, odkąd dotarła do 
nich porażająca wiadomość o napaści nazistów na Polskę?

Rozległo się szybkie pukanie. Danielle chwiejnym kro-
kiem przemierzyła kajutę i otworzyła drzwi. W progu stał 
Jonathan newell-grey, przyszły spadkobierca linii żeglu-
gowych noszących jego nazwisko. Miał rozwiązany krawat, 
a podwinięte rękawy koszuli odsłaniały silne, krzepkie ręce 
wyrzeźbione przez lata na morzu. na ramieniu wisiała mu 
przerzucona niedbale wełniana marynarka.
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Danielle i Max poznali Jona w trakcie rejsu w przeciw-
nym kierunku kilka tygodni wcześniej. Szybko się zaprzy-
jaźnili i zaczęli regularnie jadać razem kolacje najpierw na 
pokładzie, a potem także w mieście. Obyty w świecie i pełen 
energii Jon, który uwielbiał jeść i odkrywać nowe sekrety 
kulinarne, oprowadził ich nie tylko po najlepszych nowo-
jorskich restauracjach, ale i mniej znanych knajpkach ser-
wujących oryginalne francuskie i niemieckie specjały, ła-
godząc w ten sposób ich tęsknotę za domem. A ponieważ 
przez tych kilka tygodni w nowym Jorku musieli przygoto-
wać wszystko na przyjazd reszty rodziny, oboje z Danielle 
doceniali pomoc dobrze zorientowanego przyjaciela.

Jon na swój bezpośredni, choć taktowny, sposób po-
mógł im znaleźć dom w dobrej dzielnicy, zapoznał ich ze 
swoim bankierem i objaśnił pewne niezrozumiałe dla nich 
amerykańskie powiedzonka podczas wesołych wieczorów 
przy jego ulubionym, odpowiednio wyleżanym bordeaux. 
Wjechali razem na dach Empire State Building, obejrze-
li przedstawienie na Broadwayu, a raz nawet przetańczy-
li pół nocy na koncercie zespołu Benny’ego goodmana. 
Jon towarzyszył im również na międzynarodowej wysta-
wie, gdzie wśród ekspozycji wchodzących na rynek pro-
ducentów znalazły się ich kryształowe flakoniki perfum. 
Danielle i Max bardzo sobie cenili znajomość z Jonem, 
człowiekiem pełnym fantazji i radości życia, i z nadzieją 
spoglądali w przyszłość w Stanach Zjednoczonych, z dala 
od wpływów Hitlera.

Jednak na wieść o inwazji cały optymizm prysnął przy-
ćmiony lękiem o najbliższych.
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– Bonjour – powiedziała Danielle, rada na jego widok. 
– Czy coś już wiadomo?

– nie. – Jon przeczesał niesforne brązowe włosy palca-
mi. na jego ogorzałej twarzy lśniły kropelki morskiej wody. 
– O piętnastej kapitan zbiera wszystkich pasażerów z pol-
skimi i niemieckimi paszportami.

– Ja mam francuski paszport.
– Musisz pójść, Danielle – rzekł zdławionym od wia-

tru głosem.
– Oczywiście, tylko… – Statek znów szarpnął do góry 

i Jon złapał ją za ramiona, aby nie upadła. Zaprawiony 
w rejsach, instynktownie wyczuwał ruchy pokładu.

– Trzymaj się, dziewczyno – powiedział z ciepłym 
uśmiechem, po czym przeniósł wzrok za okno ponad jej ra-
mieniem w stronę masy spienionego oceanu. Słońce znik-
nęło w gęstwinie ciemnych chmur i na twarz Jona padły 
ostre cienie.

Lekko zdeprymowana Danielle przylgnęła do ściany. 
Przypomniała sobie przeczucie, z jakim obudziła się tego 
ranka. na swoje szczęście – albo wręcz przeciwnie – posia-
dała dar szczególnej intuicji. Zmarszczyła brwi i zapytała:

– Czy statek wytrzyma sztorm?
– Oczywiście. To pierwszorzędna maszyna, jedna z naj-

lepszych na świecie. Taka burza to dla niej nic. – Jon za-
cisnął szczęki i zwrócił się ku niej. Jego zwykle wesołe oczy 
przesłaniał wyraz powagi. – nawet jeżeli trafimy na jeszcze 
silniejszy wiatr, to i tak rano powinniśmy dotrzeć do Anglii.

Danielle skinęła głową, chociaż w głębi duszy wiedzia-
ła. Zmroził ją dreszcz niepokoju. Coś było strasznie nie tak. 
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Jej szósty zmysł odzywał się samoczynnie w formie na-
głych przebłysków świadomości. nie mogła sama go uru-
chomić ani kontrolować, a tym bardziej wytłumaczyć tego 
komukolwiek, zwłaszcza swojemu mężowi. Miała tylko 
dwadzieścia sześć lat. Max był starszy, mądrzejszy i uwa-
żał wiarę w intuicję za ciemnotę. nie chciał jej tym ura-
zić. Po prostu jako absolwent wydziału nauk ścisłych na 
jednym z niemieckich uniwersytetów nie uznawał zjawisk, 
których nie dało się klarownie udowodnić.

Jon dotknął jej ramienia ze współczuciem.
– Mogę ci jakoś pomóc?
– nie, chyba że potrafisz dokonywać cudów. – Ciepło 

jego palców mimo woli przywołało wspomnienie wieczoru 
sprzed kilku dni, gdy po kolacji Danielle, która uwielbia-
ła tańczyć, przy zachęcie ze strony męża pozwoliła Jono-
wi porwać się na parkiet, gdy tymczasem Max rozprawiał 
zawzięcie z kapitanem. Przypomniała sobie jego delikat-
ny oddech, szorstki dotyk skóry i wijące się nad kołnie-
rzykiem włosy. Jon chłonął jej słowa z zainteresowaniem, 
bez względu na to, czy mówiła o swoim małym synku, czy 
o pracy w Parfums Bretancourt – rodzinnej perfumerii na 
południu Francji. A kiedy oparła mu głowę na piersi, za-
uroczył ją jego naturalny zapach, wyjątkowy i ekscytują-
co męski.

Jako przedstawicielka trzeciego pokolenia perfumia-
rzy Danielle miała niezwykle wyczulony węch. W labora-
torium ta wrażliwość bardzo się przydawała, ale w codzien-
nym życiu potrafiła być uciążliwa. Surowy, lekko drapieżny 
zapach Jona nieustannie wiercił jej w nosie i towarzyszył 
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w snach, jakby przeniknął do jej neuronów, a przez to my-
śli o nim powracały częściej niż powinny. „Jestem szczęś-
liwą mężatką”, powtarzała sobie stanowczo.

Wyparła tamten obraz z pamięci i speszona zrobiła krok 
do tyłu. W przelocie pochwyciła w lustrze odbicie swoich 
potarganych rdzawokasztanowych włosów i rozmazanej 
szminki. Wygładziła jedwabną suknię w kolorze brudne-
go seledynu uszytą na podstawie własnego projektu i prze-
sunęła palcami po bladych policzkach.

– Ta podróż od początku źle się zapowiadała.
– Miałaś jakieś wieści od teściowej?
– Od czasu, kiedy rozmawiałam z nią w nowym Jorku 

nie. A moja mama w ostatnim telegramie pisze, że jeszcze 
nie dotarli.

Kiedy usłyszeli o najeździe, zadzwonili do matki Maxa 
i kazali jej natychmiast zabrać nicky’ego do Paryża, gdzie 
rodzice Danielle zajmowali duże mieszkanie w zasobnej 
szesnastej dzielnicy w centrum miasta. głos Zofii brzmiał 
okropnie. nie wiedzieli, że była aż tak chora. „A jeżeli nie 
będzie w stanie odbyć tej podróży?” Dręczona wyrzutami 
sumienia Danielle z trudem przemogła falę paniki w gar-
dle na myśl o teściowej.

– Muszą wyjechać z Polski. – Jon musnął jej policzek.
Danielle ze zbolałym sercem odruchowo zwróciła się ku 

kojącej pieszczocie jego dłoni, której zapach – miły, choć za-
razem groźny – łączył w sobie woń morza z cierpkawą mie-
szanką drewna, którą w zwykłych okolicznościach rozpo-
znałaby w okamgnieniu. Ale w tej chwili jej myśli zaprzątał 
wyłącznie nicky. Zamknęła oczy i zdusiła nerwowy szloch.




