
Tato kolonie byla objevena Centrální flotilou roku 172 po přistání. Nachází se v systému SinDari, jednom 
z nejvzdálenějších systémů vůbec a to až 400 světelných let od centrálních světů. Planeta obíhá kolem 
dvojhvězdy, červeného a pomalu vyhasínajícího bílého trpaslíka. Obě hvězdy se nachází ve velice těsné 
blízkosti, proto mezi nimi dochází k průběžnému předávání plazmatu, což jednou za mnoho let způsobuje 
novu. To je také jeden z důvodů, proč je systém SinDari tak pustým místem, vedle Delurgia 7 obíhá kolem 
obou hvězd ve velké vzdálenosti pouze několik plynných obrů, které dokázaly přestát předchozí etapy novy. 
Delurgia pravděpodobně vznikla po posledním cyklu ze zbytků terestrických planet, rozmetaných novou.

Samotná planeta není zrovna vhodná ke kolonizaci, obrovské rozdíly v teplotách jednotlivých denních 
cyklů a reálná hrozba novy, jejíž etapa se podle určitých vědeckých výzkumů pomalu blíží ke konci, rozhodně 
nepřesvědčily Prezidium ke kolonizaci tohoto světa. Geologický výzkum zde však objevil obrovské zásoby 
drahých kovů a některých dalších velice hodnotných surovin. Proto se nakonec také Prezidium uvolilo a 
uvolnilo prostředky pro kolonizaci tohoto jinak nevýznamného světa.

Terraformace této planety trvala přes 30 let mezi roky 184 a 217 a ani ona nezajistila vhodné podmínky 
pro život osadníků. Ač je nyní zdejší gravitace poměrně v normě a původně zde byl dokonce dýchatelný vzduch, 
ve dne stále nebylo zcela vhodné vycházet ven bez termální ochrany. Brzy se navíc ukázalo, že i po poměrně 
úspěšné terraformaci bude značným problémem tento svět osídlit. Mohly za to nejen nevhodné životní 
podmínky, ale taktéž obrovská vzdálenost od civilizace. V systému SinDari se totiž nenachází kromě několika 
podobných komplexů či výzkumných stanic prakticky nic. Proto se také nakonec Prezidium rozhodlo, že zde 
kromě rozlehlého industriálního a těžebního komplexu vybuduje i vězeňské prostory, určené pro zločince 
toho nejhoršího kalibru, kteří si většinou musí odkroutit hned několik doživotí nebo dokonce čekají na smrt. 
Plánovaná výstavba nakonec trvala dalších deset let a teprve roku 228 mohl být otevřen vězeňský komplex a 
díky přílivu pracovní síly se konečně rozjela i zdejší těžba a následné zpracování surovin.

Od roku 254 začalo Prezidium vězení hojně využívat i pro úklid nepohodlných politických vězňů. 
Posledních deset let však začala kolonie pomalu upadat a centrální vládě se brzy přestalo vyplácet zajišťovat 
její provoz. Stále se zhoršující klimatické podmínky a chátrající zastaralé vybavení ji vedlo k výrazným škrtům 
podpory kolonie. Kompletní oprava a modernizace komplexu by byla příliš drahá, proto bylo nakonec roku 271 
rozhodnuto z velké části zdejší komplex opustit. Vězení bylo zrušeno a nejnebezpečnější zločinci přesunuti na 
novou, samozřejmě tajnou, lokalitu. Kvůli ztrátě pracovních sil musela být průmyslová výroba zcela zastavena 
a pouze nejvýnosnější těžba narychlo zrobotizována. V průběhu posledních let zdejší populace rok od roku 
stále ubývala až do stavu, kdy zde pobývalo pouze několik desítek lidí, většinou bývalých trestanců. Na pořádek 
dohlížel místní Úřad šerifa, kde si našlo své místo i několik bývalých bachařů, kteří nechtěli kolonii opustit 
společně se zbytkem personálu.

Dalo by se říci, že v tomto klidném období byli všichni poměrně spokojeni. Prezidium opět bohatlo ze 
zdejší, nyní už kompletně zrobotizované těžby. Z kolonie se však zároveň stalo poměrné svobodné a poklidné 
místo, daleko od přísného dohledu federálních jednotek Prezidia, vhodná lokalita pro svobodomyslné, kteří by 
jen těžko nalezli pomyslný klid a nezávislost kdekoliv jinde v Sektoru 42. Zároveň byla zdejší stanice i vhodnou 
zastávkou pro dobrodruhy a cestovatele, kteří směřují do této části vesmíru.

Momentálně je však tento stav již pouhou historií. Podle informací, které poskytlo Prezidium, zde došlo ke 
katastrofickému přehřátí jednoho z reaktorů. Ačkoliv podle některých zdrojů šlo o pouhou nehodu, jiné mluví 
o povstalecké bojůvce, která spojila své síly s nyní již bývalou federální jednotkou. Mohlo tak jít i o teroristický 
útok proti centrální vládě a její instalaci na Delurgii 7.


