Telemach w dżinsach – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
W książce „Telemach w dżinsach” Adama Bahdaja poznajemy losy piętnastoletniego chłopca –
Maćka Łańki. Bohater urodził się w Jerzmanowie. Życie już od najmłodszych lat boleśnie go
doświadczyło. Wcześnie straciła matkę, a ojciec go opuścił. Pozostała mu po nim tylko
fotografia, którą Maciek widział u ciotki Frani (ciotka zginęła w pożarze fabryki sklejek).
Od tego momentu wychowaniem chłopca zajął się pan Sielicki i pani Telichowska. Przygoda
Maćka rozpoczęła się dość zwyczajnie. Pewnego dnia siedząc na stołówce, zobaczył w telewizji
osobę do złudzenia przypominającą jego ojca. Przekonany, że to właśnie on, postanawia
wyruszyć na poszukiwania i go odnaleźć. Tak rozpoczyna się jego niesamowita, pełna
ciekawych przygód podróż.
Najpierw Maciek uznał, że musi zdobyć jak najwięcej informacji o swym ojcu. Zaczął więc
wypytywać ludzi czy go znali, jakim był człowiekiem, co lubił i czym się interesował. Wszyscy
utwierdzali go w przekonaniu, że był wyjątkowym człowiekiem, z którego powinien być dumny.
Wzruszony tymi komplementami, Maciek postanowił dłużej nie zwlekać i od razu przystąpić do
poszukiwań. Wiedział, że to dopiero początek podróży i najprawdopodobniej po drodze czekają
na niego liczne trudności, lecz starał się o tym nie myśleć i się nie zrażać, utwierdzając się
jednocześnie w przekonaniu, iż w końcu odnajdzie ojca.
Początek podróży był taki jak wszystkich innych. Maciek kupił bilet pociągowy i pełen
optymizmu wyruszył w podróż nad morze, do Ełku.
Już w pociągu jednak Maćka spotkało coś nieoczekiwanego. Spotkał tu chłopca – Romea, który
okazał się chytry i przebiegły i postanowił wykorzystać naiwność i łatwowierność bohatera. W
efekcie Maciek zmuszony był uciec z pociągu przed kontrolerami. Zaraz po opuszczeniu
pociągu natrafił na piękne jezioro obok którego, przy brzegu stał kajak. Chłopiec wsiadł do niego
i chciał przeprawić się nim na drugą stronę rzeki. Niestety okazało się, że kajak był dziurawy i
szybko nabierał wody. Maciek z pewnością, by się utopił, gdyby nie pomoc nieznajomego Jojo,
który znalazł się w pobliżu. Jojo często łowił ryby w tym jeziorze i dlatego zauważył Maćka. Bez
zbędnej zwłoki go uratował, po czym zaprowadził do siebie. Jojo okazał się bardzo życzliwy i
tak zaczęła się ich przyjaźń. Jojo postanowił pomóc chłopcu w poszukiwaniach ojca. Zapoznał
go ze swym kolegą taksówkarzem, który zawiózł go do kombinatu, gdzie jak przypuszczał
Maciek, miał pracować jego ojciec.
Jednak również i tu spotkało Maćka rozczarowanie – jego ojciec już od dłuższego czasu tu nie
pracował. Chłopak nie chciał jednak rezygnować. Nadal miał nadzieję, że uda mu się kiedyś
odnaleźć i poznać swego ojca. Kontynuował więc dalej swe poszukiwania, odwiedzając po
drodze wszystkie miasta pomorskie (Gdańsk, Elbląg), gdyż sądził, że to właśnie
najprawdopodobniej tu znajdzie ojca.
Jednocześnie spotykały go też inne przygody (poznał Dorotę, z którą połączyło go miłosne
uczucie).
Jego ucieczka wyszła na jaw – wkrótce dowiedzieli się o niej ludzie opiekujący się nim w
Jerzmanowie i zaczęli go poszukiwać. Chcąc nadal zrealizować swój cel, Maciek
niejednokrotnie radził sobie podstępem lub kłamstwem.

Poszukiwania chłopca tylko pozornie znajdują szczęśliwy finał. Maciek wreszcie trafia na jakiś
ślad ojca. Niestety okazuje się, że mężczyzna, którego odnalazł (bardzo podobny do ojca) nie
jest jego ojcem, lecz stryjem. Ten oznajmia mu, że ojciec jest teraz w jakiejś morskiej podróży.
Mimo rozczarowań Maciek postanawia się nie załamywać. Wraca do Jerzmanowa, by tu wieść
w otoczeniu bliskich spokojne, szczęśliwe życie, takie jak dawniej.
Plan wydarzeń
1. Życie Maćka w Jerzmanowie.
2. Rozpoznanie ojca w telewizji.
3. Rozpoczęcie poszukiwać – droga do Ełku.
4. Nieszczęśliwe spotkanie Romea.
5. Ucieczka przed kontrolerami z pociągu.
6. Przeprawa przez jezioro – Maciek prawie tonie.
7. Pomoc nieznajomego – Maćka ratuje Jojo.
8. Zapoznanie taksówkarza – przyjaciela Jojo.
9. Poszukiwania ojca w kombinacie – bezskuteczne (ojciec już tu nie pracuje).
10. Kontynuowanie poszukiwań po wszystkich miastach pomorskich.
11. Zjawienie się bliskich z Jerzmanowa (pan Sielicki).
12. Ponowna ucieczka Maćka.
13. Wyprawa do Gdańska.
14. Poznanie Doroty i pierwsze zauroczenie.
15. Dalsze poszukiwania ojca.
16. Wyznanie Dorocie swych uczuć.
17. Trafienie na ślad ojca.
18. Spotkanie z ojcem – tak naprawdę ze stryjem.
19. Ojciec w morskiej podróży.
20. Rozstanie się z Jojo i Dorotą
21. Szczęśliwe życie u boku bliskich w Jerzmanowie.

