
26.391 
Dune (Frank Herbert)
Годината кога се случува 
дејствието е 10.191 година 
AG (After Guild, што 
започнува во 16,200 г.), 
што значи дека романот се 
одвива во 26.391 година.

До крајот на времето!
Eternity (Greg Bear)
Некои ликови доаѓаат од крајот на универзумот

Between the Strokes of Night (Charles Sheffield)
Приказната оди до Големото собирање (Big Crunch).

Dancers at the End of Time (Michael Moorcock)
„На крајот на времето“, кога универзумот почнува да колабира сам во себеси.

Restaurant at the End of the Universe (Douglas Adams)
Самиот наслов го дава одговорот!

3 милиони
A World Out of Time 
(Larry Niven)
Протагонистот оди 3 
милиони години во иднината 
и открива многу поинаква 
Земја кога ќе се врати.

+100.000 
The Noumenon trilogy 
(Marina J. Lostetter)
Започнува во сегашноста, 
или не толку далеку во 
иднината, и се протега околу 
стотина илјади години.

200 милиони
The Book of Ptath  
(A. E. van Vogt)
200 милиони години во 
иднината.

+1 милијарда
All Tomorrows  
(C.M. Kosemen)
Хроника која започнува во 
22 век и завршува околу 
1 милијарда години во 
иднината.

2.5 милијарди
The City and the Stars 
(Arthur C. Clarke)
Дејствието се одвива 
приближно 2.5 милијарди 
години во иднината.

Според проценката на 
Асимов, неговата Foundation 
се одвива 50.000 години во 
иднината.

Foundation (Isaac 
Asimov)

50.000

Се случува во 802.701 
година од нашата ера. 
Во приказната патникот 
по грешка ја повлекува 
рачката и завршува околу 
30 милиони години во 
иднината.

The Time Machine 
(H.G. Wells)

802.701

Научно-фантастичните приказни најчесто се случуваат 
во далечна иднина. Времињата опишани во некои од 
нив, како „2001: Вселенска одисеја“ или „Враќање во 
иднината“, каде главниот лик Марти (Мајкл Џи Фокс) 
оди во 2015 година се веќе минато, но други дела одат 
многу подалеку. Ова е нашата листа (инспирирана од 
дискусијата на истото прашање на Редит) во врска со 
тоа која приказна се случува најдалеку во иднината. 
За поисцрпна листа на други медиуми освен книгите 
погледнете го ScifiFandom.

Приближно шест милиони 
години во иднината, кога 
човештвото ја колонизирало 
галаксијата Млечен Пат.

House of Suns 
(Alastair Reynolds)

6 милиони

Се случува околу милијарда 
години во иднината.

Against the Fall  
of Night  
(Arthur C. Clarke)

1 милијарда

Епска историја на иднината 
со многу долг временски 
распон, околу 2 милијарди 
години.

First and Last Men 
(Olaf Stapledon)

2 милијарди

Приказни кои се протегаат 
до судирот помеѓу Млечниот 
Пат и Галаксијата Андромеда 
(4 милијарди години).

XX (Rian Hughes)

4 милијарди

Романот се случува 
во 2.975 година, во 
постчовечка иднина, во која 
трансхуманизмот одамна (во 
средината на 21 век) станал 
стандардна филозофија 
прифатена од огромното 
мнозинство култури.

Diaspora (Greg Egan)

2.975

КОЈА СФ ПРИКАЗНА СЕ СЛУЧУВА НАЈДАЛЕКУ ВО ИДНИНАТА?

Timeline by: 
Arno.mk & Science.mk

По крајот на времето!?
The Wheel of Time (Robert Jordan)
Толку далеку во иднината што времето заокружува назад и се враќа во минатото.

Manifold: Time (Stephen Baxter)
На крајот на просторот и времето, кога последните потомци на човештвото се бесконечни.

The Last Question (Isaac Asimov)
Крајот на времето (10 трилиони години), а приказната кулминира по „безвременскиот интервал“.


