
 

Epilog 

Už když se poprvé na Delurgii 7 objevil výzkumný team Exocorp pod ochranou federálních sil, mnohým bylo 

okamžitě jasné, že je něco v nepořádku. Co však následovalo, nabralo až nečekaně rychlý spád. Zmizení vojenské 

jednotky odstartovalo sled událostí, které zahýbaly celou kolonií. Následně musel být okamžitě uzavřen celý 

prostor, kde probíhala práce teamu Exocorp. Netrvalo dlouho a na scéně se objevila další z elitních jednotek 

centrální vlády, Pegasus. Ta měla vyšetřit celou událost a dát věci do pořádku. Tak alespoň znělo oficiální 

stanovisko. 

Vzájemné neshody mezi jednotlivými skupinami, které se v tu chvíli nacházely na Delurgii, včetně 

svobodomyslného Promethea a místního Úřadu šerifa, dosti komplikovaly celý průběh vyšetřování. Navíc brzy 

vyvstaly pochybnosti nad funkčností spojení mimo svět, které nastartovala zpráva o ztrátě kontaktu mezi 

jednotkou Pegasus a její lodí. Noční návštěva uzavřené oblasti rozhodně ke zklidnění situace nepřispěla. 

Experiment Eleazar, na kterém zde tajně pracoval team Exocorp, se evidentně zcela vymkl kontrole a nyní se stal 

nebezpečným pro celou kolonii - jednotka se proto musela urychleně stáhnout a opět oblast uzavřít.  

Následující den se situace spíše ještě přiostřila, zároveň vyvstalo i mnoho dalších otázek, na které nebyl nikdo 

z přítomných schopen odpovědět. Centrální vláda po hlášení své jednotky o stavu na Delurgii již evidentně 

nechtěla nechat nic náhodě, a proto přikázala okamžité zničení celé stanice. Alespoň tak zněl rozkaz Pegasu, ke 

kterému se podařilo některým dostat. To jen ochladilo vzájemné vztahy s ostatními skupinami, které se už tak 

zdráhaly s federální jednotkou spolupracovat.  

Vedle toho se i nadále šířily obavy o původu jakýchkoliv zpráv, pocházejících mimo planetu. Blokace z a na 

planetu totiž stále trvala a mnohým začaly přicházet velice pochybné zprávy od neznámé osoby, která toho však 

věděla až příliš o dění přímo na kolonii. Nebylo tedy vyloučeno, že ona osoba, sama sebe zvoucí Sára, může 

blokovat signál a pravděpodobně si může hrát i s obsahem jednotlivých zpráv. Pokud by to byla pravda, někdo 

by se mohl vydávat za kohokoliv, dokonce i za vysoké vládní činitele či generalitu. Někdo takový by tak mohl 

snadno získat téměř absolutní moc nad osudem této kolonie i všech jejích obyvatel. 

Fregata Pegasus na orbitě Delurgie byla i nyní mimo kontrolu její jednotky a vzhledem k tomu, jaké zbraně 

nesla, byla v tomto stavu nebezpečím pro celou stanici. Ukázalo se, že někdo tam nahoře chce nepochybně vše 

hezky pěkně zamést pod koberec. Ať už kontroloval v té době zbraňové systémy lodě Pegasu kdokoliv, 

nejpravděpodobnější se samozřejmě zdá Centrální flotila či ona Sára, vyslal směrem k povrchu kolonie proti-

planetární termonukleární střelu. Ač se podařilo tuto hrozbu úspěšně zažehnat a hlavici deaktivovat, nebylo 

pochyb, že si ten, kdo za tímto drastickým krokem stál, brzy uvědomí svůj neúspěch a útok zopakuje.  

Jedinou cestou z planety se nyní zdála být samotná loď Pegasus, nad kterou se však doposud nepodařilo 

získat zpět kontrolu a čas se rychle krátil. Nabídka Sáry zněla jasně, cesta ze světa výměnou za projekt Eleazar. 

Proto bylo třeba začít jednat, a i přes vzájemné neshody se pokusit nastalou situaci urychleně řešit. Vědeckému 

teamu se podařilo vyvinout efektivní munici proti svému vlastnímu výtvoru a ten tak mohl být následně 

společnými silami Úřadu šerifa a jednotky Pegasus zneutralizován. 

 

  



 
V dané chvíli již nebylo cesty zpět, každé zdržení jen zvyšovalo šance, že bude stanice srovnána se zemí. 

Obyvatelé Delurgie se tak museli rozhodnout, zda se dá Sáře věřit a oni vstoupí na palubu Pegasu, či zda zkusí své 

šance jinde. Mohlo jít totiž celou dobu pouze o úskok centrální vlády a oni by tak vešli přímo do pasti. A i kdyby 

ne, co když právě Sára stála za mnohými neblahými událostmi spojenými s posledními dny na Delurgii, především 

pak ztrátou kontroly nad lodí a také blokací komunikace ze světa, potom zde pravděpodobně sledovala pouze své 

vlastní zájmy a na jejich životech jí absolutně nezáleží. I přes možnou hrozbu však bylo rozhodnuto přistoupit na 

její podmínky a vstoupit na palubu Pegasu - samozřejmě se vším, co zbylo z projektu Eleazar. 

Co nyní čeká novou posádku lodi Pegasus, je stále velká neznámá. Podařilo se jí sice získat kontrolu nad 

lodními systémy, není však zcela vyloučeno, že pouze dočasně. Delurgia byla jen několik hodin po jejich odletu 

srovnána se zemí Centrální flotilou, a ačkoliv byla jedna z proti-planetárních termonukleárních hlavic použita 

Sárou přímo na orbitě, aby napodobila zničení vlastní lodě, je zřejmě pouze otázkou času, než to Centrální flotila 

prohlédne a vyhlásí po své zmizelé lodi pátrání. Ze všech přeživších se tak nyní stali nechtění uprchlíci, nehledě 

na jejich předchozí příslušnost k silám Prezidia.  

Není pochyb o tom, že co se událo na Delurgii 7, musí zůstat tajemstvím a Prezidium pro to udělá téměř 

cokoliv. Výtvor Exocorp se i nadále nachází na palubě Pegasu pod dohledem Sáry a každý z posádky lodě by mohl 

dlouze vyprávět o tom, co se na Delurgii dělo. Tyto informace znamenají nebezpečí nejen pro pověst centrální 

vlády, ale možná i stabilitu celého Sektoru 42 pod vládou Prezidia. Z přítomnosti projektu Eleazar však 

nepochybně vyplývá i jistá hrozba pro životy všech na palubě Pegasu. Sára však mluví v otázce tohoto výzkumu 

o naději. Nyní závisí pouze na posádce lodi, jak se s tímto problémem vypořádá. Můžeme pouze hádat, co čeká 

Pegasus a jeho posádku na pouti, která leží před nimi. 


