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Свемирски брод Авалон креће са Земље на нову планету Хоумстед 2. Сви 

путници су у хибернацији, али због судара брода са метеоритом једна капсула се 

покварила и пробудила путника. Путник који се пробудио зове се Џим. Он је на 

почетку узбуђен јер мисли да се пробудио на време и да ће ускоро стићи на нову 

планету Хоумстед 2. Обилази Авалон и сазнаје да је он једини будан на њему, и да 

стижу тек за 90 година на дестинацију. Џим је усамљен, покушава да поправи своју 

хибернацијску капсулу како би могао поново да се успава, али не успева у томе. 

После неког времена схвата да не може ништа да уради и прихвата истину да ће 

умрети на Авалону. Почиње да се забавља у тренуцима које има. Узима луксузан 

апартман, игра кошарку, видео игрице, иде у биоскоп, облачи свемирско одело и 

излази напоље у свемир. После годину дана постаје депресиван и усамљен. Одлази 

до свих капсула на броду и угледа девојку која му се свиди. Звала се Аурора. Џим 

гледа њену биографију, сазнаје да је она писац. Жели да отвори њену капсулу и 

пробуди је. Али схвата да ако то уради, она неће моћи да дође на нову планету, 

дуго размишља о њој и замишља да ће његов живот бити хиљаду пута бољи ако 

она буде будна са њим на Авалону. Он ипак отвара њену капсулу и Аурора се буди. 

Упознају се и Џим јој прича да су се пробудили тамо и да нико други није будан 

осим њих. Она постаје очајна јер сазнаје да мора да остане још 89 година на броду 

са потпуним странцем. Џим и Аурора почињу да се друже. Забављају се и 

покушавају да игноришу чињеницу да не могу да се спасу. Аурора пише књигу о 

њиховим животима на Авалону. „Џим и ја живимо у случајној срећи. Сви имамо 

снове. Планирамо своју будућност као да смо капетани своје судбине. Али ми смо 

путници, идемо тамо куда нас судбина одведе, нисмо овакав живот планирали, али 

наш је. И по први пут у животу, не осећам се усамљено. Због њега осећам да мој 

живот није завршен, већ да је тек почео...“ 

После неког времена, на свој рођендан Аурора сазнаје да се није сама 

пробудила већ да је Џим отворио њену капсулу. Тог дана њен свет се руши. Мрзи 

Џима и не жели ни да га види. Он покушава на све начине да допре до ње. Џим јој 

оставља гласовну поруку у којој каже колико је воли и колико се суздржавао да је 

не пробуди, али га је усамљеност натерала. На броду електрични механизми 

почињу да се кваре. Џим проналази пут до главне кабине брода. Све се руши и 

нестаје гравитација. Аурора и он проналазе квар, али га морају поправити ручно са 

спољне стане брода. Џим излази у свемир, поправља квар, али се његово свемирско 

одело квари и он остаје без кисеоника. Аурора излази напоље и спасава га, 



оживљава га и опрашта му јер схвата како је то бити усамљен. Џим проналази 

капсулу која би поново могла да врати Аурору у хибернацију, али она бира да 

остатак живота проведе са њим на Авалону. Џим је проси. 88 година касније посада 

и остали путници се буде. Читају књигу коју је Аурора написала и гледају у живот 

који су њих двоје заједно створили. 

 

Понекад није битно где би радије био, не треба да заборавиш како да 

најбоље употребиш тренутну ситуацију. Животе у којима живимо треба да 

проводимо са особама до којих нам је стало јер је то једино што имамо. Ти тренуци 

касније постају успомене које заувек треба памтити и чувати дубоко у срцу. 
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