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Mosebog er dette sumeriske epos om heltekongen Gilgamesh og hans venskab med naturmennesket Enkidu.
De to udfører store bedrifter sammen, blandt andet angriber de og dræber dæmonen Humbaba, der hersker
over Cederbjerget, men da Gilgamesh afviser gudinden Ishtars kærlighed, hævner hun sig på hans ven

Enkidu, som sygner hen og dør. Ude af sig selv af sorg og angst for fortabelse begiver Gilgamesh sig ud i
verden for at søge efter udødeligheden. Han går gennem underverdenens mørke og sejler over glemslens hav,

til han kommer til de levendes land, hvor han får besked på hvorledes han opnår det evige liv.
Grunden til at dette mærkelige epos har kunnet overleve i årtusinder er, at det i den skønneste mytiske form

fortæller om sjælens vandring gennem stoffets verden.
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