obvinění
Svévolný zásah do rozhodující bitvy (Butva na Moravském poli) a následná změna
časové linie
Krádež jídla s cílem vytvořit
hladomor v zemích Koruny
České

důkazní materiál
doznání od Dana, že to byl jeho
nápad

cesta k materiálu
Přemluvit Dana, že obětovat pro
svůj cíl nevinné je nemorální i na
něj

doznání od Ordnunga, že děti jednaly na jeho pokyny

Destabilizace vídeňské ekonomiky rozsáhlou nesplacenou půjčkou

potvrzení o vrácení peněz od bankéře NEBO potvrzení, že půjčky
vedly k rozvoji Vídně, který nepřímo zaplatil sám NEBO původní plány, které potvrzují, že
děti byly o málo víc než jen nosiči pošty, peněz a kamenů
svědectví o přepadení Danem a
Ordnungem NEBO doznání od
Ordnunga/Dana, že krále zabil on

Zajít za Ordnungem a požádat ho
o doznání. Odmítne, ale řekne, že
když mu přinesou důkaz, že mu to
nezničí pověst, doznání podepíše.
Důkaz je výpis z rejstříku trestů
Dana a Ordnunga, kde je vidět,
že jeden prohřešek se dá zakecat
celkem jednoduše.
Množství způsobů

Vražda
krále
Otakara II.

Přemysla

Zásahy do struktury osvobozeneckého hnutí a nevracení
vypůjčených knih

potvrzení od Palackého, že knihy
vrátili a on měl navíc v zásobě
připravené jiné lidi na stejnou
práci

Zásahy
vstání

po-

svědectví hostinské, ve kterém vysvětlí, že povstání vzniklo a zaniklo a že bez časopoutníků by
bylo později a pravděpodobně krvavější

Prolamování kódů a následná
decimace německé flotily

fotka plátna z lodí, kde je vidět,
že potopeno bylo jen několik lodí
A následný znalecký posudek od
Ordnunga, který to potvrzuje

do

Pražského

Ukrást sluhovi darovací dekret k
panství a titulu, donést ho obhájci (který ho na papírek potvrdí jako padělek) a následně ze
sluhy vydíráním vytáhnout svědectví NEBO najít něco, čím přesvědšit Dana nebo Ordnunga (viz
výše)
Zajít za Palackým a chtít potvrzení. Svolí pouze tehdy, když
mu donesou důkaz, že i v jejich
časové linii národní obrození nastalo. Důkazem je potvrzený článek (obhájcem) z Wikipedie.
Zajít za hostinskou, která řekne,
že jim doznání dá, ale jenom pokud přimějí Palackého, aby jí napsal milostnou báseň. Palackého
je nejdříve třeba přesvědčit (viz
výše).
Najít na netu fotku plátna s loděmi a zajít za Ordnungem, který
ji potvrdí a přidá znalecký posudek, kde se praví, že počet lodí
je v měřítku německé flotily zcela
insignifikantní

