Pouť Pegasu po zkáze Delurgie 7
Od neblahých událostí Delurgie 7 uplynuly již celé tři měsíce. Za tu poměrně krátkou dobu se však přihodilo
opravdu mnoho a posádka fregaty Pegasus si zažila své. Vše začalo urychleným opuštěním jedné z vězeňskoprůmyslových instalací již zmíněného koloniálního světa Delurgia 7 v systému SinDari. Právě zde se připojila i
většina nynější dosti nesourodé posádky od vědeckého týmu Exocorp přes separatistickou skupinu Prométheus
až po místní útvar Úřad šerifa, který do té doby dohlížel na pořádek v této kolonii. Tyto jinak těžko představitelné
spojence pojí jediné, a to najít cestu z momentální nezáviděníhodné situace, kdy je na ně vyhlášeno pátraní
centrální vládou a jde po nich kromě samotné Centrální flotily i mnoho dalších uskupení, které by mohly mít z
jejich dopadení užitek.
Ještě na orbitu Delurgie 7 bylo velením rozhodnuto odpálit jednu z proti-planetárních termonukleárních
zbraní, která měla simulovat výbuch reaktoru Pegasu a zmást tak centrální vládu, která se pouhých několik hodin
před tím snažila celou situaci na Delurgii zamést a skrz vzdálené ovládání Pegasu nejprve zničit stanici na povrchu
a poté pravděpodobně i vlastní loď. Prvnímu však zabránil jeden z členů jednotky přímo z instalace na Delurgii a
později se podařilo centrálnímu počítači Pegasu odblokovat signál Prezidia a získat zpět kontrolu nad vlastní lodí.
Alespoň takové je nynější vysvětlení ze strany velení lodi. Ačkoliv zrovna kolem centrálního počítače se točí i
nemálo dalších otázek, které není nikdo schopen pořádně zodpovědět.
Samozřejmě netrvalo Centrální flotile dlouho, aby rozpoznala zdroj stopy exploze na oběžné dráze a
potvrdila Prezidiu zprávu, že posádka Pegasu události na Delurgii 7 opravdu přežila a uprchla na palubě své lodi.
Centrální vláda se tak rozhodla rychle konat a zbavit se tohoto problému jednou provždy. Jejím oficiálním
stanoviskem o situaci na Delurgii 7 jest přehřátí a následná exploze zdejšího reaktoru, která zničila kolonii.
Zároveň se však Sektorem 42 šíří i zprávy o zradě jednotky Pegasus a jejich napojení na některou ze
separatistických skupin. Netrvá dlouho a mnozí si doplní, že celá událost je vlastně teroristický útok proti instalaci
Prezidia. Není sebemenších pochyb, že i tuto zprávu rozšířila po alternativních informačních zdrojích právě
centrální vláda, aby očernila Pegasus tím, že protiřečí vlastní oficiální zprávě, čímž samozřejmě osloví i své
odpůrce, o což jí jde především.
Přes to všechno získala posádka Pegasu alespoň několik hodin náskok, čehož využila, aby se ukryla hluboko
ve Vnějších kolonií, konkrétně v regionu Neutrálních teritorií, kde vedení doufalo, že na ně moc Prezidia
nedosáhne. I bez něj totiž mělo co dělat, aby udrželo na lodi nějaký řád a brzy muselo alespoň částečně ustoupit
ostatním skupinám, které vysvobodilo z Delurgie, a zapojit je do chodu lodi. Centrální flotila má však k dispozici
prakticky neomezené prostředky, a i tak Pegasus objevila. Doposud není jasno, zda šlo pouze o shodu náhod,
schopnosti Centrální flotily nebo snad někdo přímo z paluby poslal echo. Ať už to bylo jakkoliv, došlo k rychlému
a zničujícímu střetu, kdy Pegasus přišel o většinu přídavných modulů, a dokonce i část paluby. I tak se mu podařilo
se z této prakticky nemožné situace prostřílet a na poslední chvíli naslepo uskočit.
Prakticky zničená fregata přišla při skoku navíc o reaktor, a tak její posádka nemohla doufat, že se z místa,
ať už loď doskočila kamkoliv, může snad dostat. Situace na lodi se postupem dní zhoršovala, zásoby začaly
docházet a s morálkou to nebylo o tolik lepší. Avšak přibližně po dvou týdnech, třech celkově od opuštění
Delurgie 7, se na skenerech objevila bitevní loď nechvalně proslulé korporace Cháron. Ať už se jeho zástupci s
velením dohodli na čemkoliv, nejenže během dvou měsíců alespoň z většího nechali opravit Pegasus, ale také
poskytli uprchlíkům nový domov na jedné ze svých tajných stanic a v neposledním doplnili i posádku o potřebný
personál, aby loď zůstala v bojeschopném stavu a připravena na delší cestu. Nikdo nepochybuje, že Cháron má v
tom všem především své zájmy, ale alespoň prozatím nebyl důvod jeho lidem nedůvěřovat.

