
Jest w niebie takie szczególne miejsce, gdzie dzieci czeka-
ją na swoje narodziny. W centralnym punkcie tego miejsca 
jest wielka biblioteka z mnóstwem książek, komputerów i 
niekończących się półek z albumami. To tam przybywają 
dzieci, by wybrać sobie rodziców, a czuwają nad nimi do-
brzy aniołowie. Pewien chłopiec spędzał w tej szczegól-
nej bibliotece bardzo dużo czasu by dokonać najlepszego 
wyboru. Marzył o wędrówkach i dalekich podróżach, więc 
pragnął trafić do rodziny o tych samych marzeniach. Po 
długich poszukiwaniach wreszcie znalazł właściwych 
rodziców i wyruszył w kapsule narodzin w kosmiczną 
podróż. Niestety, w drodze kapsuła ulega zniszczeniu i 
niebiański podróżnik znajduje się sam w bezkresnej ko-
smicznej przestrzeni... Czy odnajdzie drogę do domu? 
Zdradzę wam tylko, że w każdej chwili czuwa nad nim 
jego skrzydlaty przyjaciel Anioł.
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Jest w niebie takie szczególne miejsce, gdzie dzieci 
czekają na swoje narodziny. To miejsce niezwykłe, 

pełne kolorów, radosnych śmiechów, wesołych śpiewów 
i miłości. Wszyscy tu są dla siebie dobrzy i bardzo przy-
jacielscy. W centralnym punkcie tego miejsca jest wielka 
biblioteka z mnóstwem książek, komputerów i niekoń-
czących się półek z albumami. To tam przybywają dzieci, 
by wybrać sobie rodziców, a czuwają nad nimi dobrzy 
Aniołowie.

Każde dziecko chce znaleźć najlepszych dla siebie 
opiekunów. Wspaniałych rodziców, którzy obdarzą je mi-
łością i będą bardzo mocno kochać. Dlatego pod opie-
ką swoich Aniołów-Opiekunów starannie studiują mapy, 
uczą się różnych języków i przeglądają wiele albumów. 
Nic w tym dziwnego, w końcu każdy chce trafić do do-
brego domu i mieć fajnych rodziców.

Wraz z innymi dziećmi, w niebie był też chłopiec, 
który spędzał w tej szczególnej bibliotece bardzo dużo 
czasu. Był pilnym uczniem. Razem ze swoim Aniołem-
-Opiekunem przeczytał wiele mądrych książek i przestu-
diował wiele map, szukając najlepszego dla siebie miejsca 
na Ziemi. Pobrał również lekcje z nawigacji i umiejęt-
ności lotu kapsułą narodzin. A gdy w końcu już wybrał 
czas i miejsce narodzin, zabrał się za przeglądanie albu-
mów z filmikami i ruszającymi się zdjęciami, na których 
obserwował różne mamy i tatusiów. Sprawdzał, czy są 


