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Hatvanegy évvel késõbb vitte
vissza a könyvtári könyvet

Ron Webster 1953-ban kölcsönözte
ki a Structure and Function in
Primitive Society címû könyvet Li-
verpoolban, ám a kötet visszavitelé-
vel elkésett, ugyanis a tudományos
munkatársként dolgozó férfi ottho-
nában gombaszerûen nõttek a köny-
vek, emiatt szinte elfelejtette, hogy
valaha könyvtárban járt.

Habár a könyvtár több felszólí-
tást is küldött Websternek, a férfi
azokkal nem foglalkozott, mert sok-
kal fontosabb dolgai voltak egy
könyvtári könyvnél. Ez így ment
több mint hatvan évig, ám a minap
egy négyezer-ötszáz fontról szóló
csekket kapott a férfi, aki úgy dön-
tött, hogy jobban jár, ha megkeresi a
könyvet.

Miután a kilencvenegy éves
Webster megtalálta a kötetet, elment
a könyvtárba, ahol mindennap húsz
penny késedelmi díjat számoltak fel
neki. Amikor az idõs férfi belépett,
és elmondta, hogy egy 1953-ban
kölcsönzött könyvet hozott vissza,
akkor mindenki döbbenten nézett
rá. A könyvtár vezetõje elmondta,
hogy egy csésze tea mellett elbe-
szélgetett a férfival, akinek végül
nem kellett kifizetnie a késedel-
mi díjat, mert a könyvtárosok örül-
tek, hogy visszakerült hozzájuk a
könyv. ■
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