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ÚVOD
Jmenuji se Jan Bílek. Na to, že ani nevím, kolik je mi let, zda třicet, padesát, či několik
tisíc, vypadám docela obstojně. Patřím ke dvěma astronautům, kteří v hibernaci přežili
havárii hvězdoletu GALAXIA,* při níž zahynula většina posádky. Nyní se nacházím
v předsálí prosklené porodnice, umístěné na oběžné dráze planety JIŘ. Mám co dělat,
abych si netrpělivostí nehryzal nehty, případně nezačal okusovat některou část nábytku.
Ono to vlastně ani nejde. Veškerý nábytek je tu z hmoty vzdorující i nejostřejšímu noži,
natožpak zubům.
Moje žena rodí! A musím dodat, není to žena ledajaká. Pochází z planety, která
se dole pod námi zvolna otáčí a ke které jsme se s hvězdoletem GALAXIA propadli.
„Propadli“ samozřejmě není to pravé slovo. Pohltil nás SAGITTARIUS A, což je obrovská černá díra nacházející se uprostřed naší galaxie. SAGITTARIUS se nakonec ukázal
být dírou červí, a ještě k tomu s neuvěřitelnými vlastnostmi, o kterých jsme samozřejmě
neměli ani tušení. Po průletu Sagittariem jsme se ocitli v neznámém vesmíru a nalezli
zde planetu podobnou naší Zemi. Na jejím povrchu živořila hrstka přeživších lidí pod
nadvládou obrovského zmutovaného hmyzu, což jsme samozřejmě nemohli nechat bez
povšimnutí. Pustili jsme se do velkých vos, mravenců a pavouků, ale úplného vítězství
jsme zatím nedosáhli. Říkám „zatím“, protože konečný boj nás teprve čeká. Nezbylo nám
totiž nic jiného než zvolit taktický ústup do vesmíru na orbitální základnu, kterou vybudovali dávní JIŘANÉ, jejichž potomky jsme na vesmírnou základnu přenesli.
Mou ženu MA, již jsem si hned přejmenoval na Marii, Mařenku či Máří, jsme zachránili z pařátů obrovského pavouka. Líbila se mi od první chvíle, ale netroufl jsem si to
dávat příliš najevo. Dobře jsem udělal, o čemž se přesvědčíte na dalších stránkách.
S přítelem Petrem, který byl mým velitelem a šéfem celé expedice GALAXIA, jsme
totiž rozhodli, že se pokusíme proletět červí dírou opačným směrem a vrátit se na rodnou
* Anabáze hvězdoletu Galaxia je popsána v komiksovém příběhu a v románu stejného názvu.
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planetu. Netušili jsme přitom, co to s námi udělá, respektive co to udělá s časem, který
máme v našem vesmíru přidělen. Máří letěla s námi, aby se stala prvním velvyslancem
planety JIŘ na Zemi.
Proč se však tento příběh nazývá ODYSSEUS, když se povětšinou odehrává na
jedné z průzkumných lodí GALAXIA? To podle názvu další kosmické lodě. Tu naši předci poslali do vesmíru před námi a ona se někde v kosmických hlubinách ztratila. O tom,
ale i o dalších osudech posádky průzkumné lodě GALAXIA, a nakonec i o hvězdoletu
ODYSSEUS, se dozvíte na následujících stránkách našeho příběhu.

