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Znajdziesz mnie w bibliotece 



To miał być najnudniejszy dzień życia. Przynajmniej tak twierdził Grześ, roztropny, ale wyjątkowo 
malkontencki 13-latek. Jak przystało na dorastającego młodzieńca, każdy dzień zaczynał i kończył 
ostrzałem wirtualnego wroga. Przebicie się przez huk i salwy rozlicznej broni graniczyło z cudem.  Tym 
razem było jednak inaczej. 

- Esiu - Dla mamy Grześ nie przestał jeszcze być rozkosznym malcem -  Przygotuj się na przygodę! - 
Grześ spojrzał na kalendarz. Pierwszy czerwca. Przecież on nie był już dzieckiem. - Lecimy do 
Londynu! Ciocia Agata obiecała, że jutro z samego rana zajmie nam kolejkę do British Museum. 
Jeden dzień to wprawdzie za mało, żeby zobaczyć nawet ułamek kolekcji, ale chciałam ci coś 
pokazać. 

Grześ westchnął głęboko, jakby właśnie skończył nocną zmianę w kopalni węgla brunatnego. Marzył 
tylko o wielkiej ulewie, burzy z piorunami i gradem, które spowodowałby odwołanie lotu. Nic z tego. 
Następnego dnia przywitał go chłodny londyński poranek. Ciocia Agata rzeczywiście spisała się na 
medal. Wyglądała wprawdzie na nieco śpiącą i nieuczesaną, ale w końcu była druga w kolejce. 

- Kochani, pokażę wam starobabilońskie tablety! -  Grześ oniemiał. Słowo ’tablety' wywołało w nim 
przyjemny dreszcz. Mama, niczym przewodnik ekspedycji na Marsa, wparowała z impetem do muzeum i 
z prędkością najnowszego procesora wyszukała salę ze zbiorami jednej z najstarszych bibliotek w 
historii dziejów, Biblioteki Aszurbanipala w Niniwie. Grześ i ciocia Agata próbowali nadążyć za mamą 
Misią. Musicie wiedzieć, że mama, czyli Michalina Karaś była zasłużoną dyrektorką biblioteki miejskiej, a 
do tego wielokrotną medalistką mistrzostw młodzieżowych w biegu sprinterskim na dystansie 200 
metrów.  

- Jesteśmy! - mama z triumfalnym uśmiechem stanęła przy szklanej witrynie z ekspozycją kamieni o 
podejrzanie regularnych kształtach. 

- To gdzie te tablety? - poirytowanie w głosie Grzesia było na tyle wyczuwalne, że ciocia Agata 
szturchnęła mamę nerwowo. W tym momencie zgasło światło. Całkowita ciemność ogarnęła salę ze 
zbiorem kamiennych tabliczek, na których spisano opowieści o starożytnych władcach. 

- Mamo, jesteś tu? Ciociu? - Grześ dostrzegł w kącie sali niewyraźną postać.  

- Jestem duchem Gilgamesza, nieustraszonego wojownika Sumeru. 

- Gilgamesz? Ten, który walczy z potworami w mojej grze komputerowej. - Grześ nie wierzył własnym 
oczom. 

- Znajdziesz mnie w bibliotece. Wypożycz Epos o Gilgameszu, a dowiesz się wszystkiego. 

- Esiu! Wstawaj. Śniadanie gotowe. Za chwilę wychodzę do pracy. - Mama Misia stała nad łóżkiem 
Grzesia z tostem w ręku. 

- Mamo, pójdę dziś z tobą. Chciałem coś wypożyczyć.  - Grześ zerwał się na równe nogi.


