Mimo tři původně osídlené soustavy Centrálního systému - Isiandra, JweFeri a DaThra se v Sektoru 42
nachází mnoho dalších planetárních soustav v několika hvězdných uskupeních. Všechny tyto systémy byly
objeveny až s příchodem FTL pohonu v poslední vlně kolonizace mezi lety 96-171, jejich odlehlost totiž
znemožňovala osídlení bez nadsvětelných technologií. Rokem 171 však kolonizování Sektoru 42 zdaleka
nekončí, mnoho dalších světů bylo objeveno i v následujících letech a dá se říci, že kolonizace trvá až do
dnešních dnů. Všechny světy mimo dnešní tzv. “rozšířený” Centrální prostor jsou většinou souhrnně nazývány
jako Kolonie.
Díky své odlehlosti zde zpravidla nemá takovou moc centrální vláda, stále však spadají do jejího vlivu, o
což se stará především Centrální flotila a také federální či místní jednotky na konkrétních světech. Zároveň
je však i podpora ze strany Prezidia mizivá, ať už se jedná o zásobování či ochranu před kriminálními živly.
V případě jednotlivých kolonií je třeba si uvědomit, že se nalézají v prostoru mnohonásobně rozsáhlejším
než Centrální systém, a i jejich kolonizace probíhala v mnohem větším časovém horizontu. Jejich technická
vyspělost, závislost na Prezidiu a mnoho dalších atributů se často liší systém od systému, mnohdy i planeta od
planety. Některé kolonie mohou blízce připomínat centrální světy, jiné jsou naopak velice zaostalé. V mnohých
koloniích platí výhradně centrální právo, na jiných vládne některý z významných rodů či jiná na Prezidiu téměř
nezávislá skupina. To vše zpravidla záleží na období, kdy byl daný svět kolonizován, kdo jej kolonizoval a také
jak daleko se nachází od Centrálního prostoru.
Mnohé z kolonií původně objevil některý z významných rodů, členů Velké rady, jiné až později po přebrání
moci Prezidium. Podle toho má také na některých světech větší vliv centrální vláda a na jiných naopak jeden
z rodů. Mnoho kolonií, ač zde formálně samozřejmě vládne Prezidium, reálně spadají pod určité organizace,
mocné korporace či separatistická hnutí. Proto se také musí Centrální flotila notně ohánět, aby v Sektoru 42
udržela pořádek a pevnou ruku federálního práva.

Sektor 42 je velice rozsáhlý a jak se v průběhu let lidská civilizace rozšiřovala, Prezidium pomalu ztrácelo
schopnost jej kompletně ovládat. Proto se velmi záhy začal vesmírný prostor celého sektoru dělit do sfér
vlivu dalších významných hráčů. Samozřejmě Prezidium je stále považováno za vrcholný mocenský úřad v
rámci Sektoru 42, jeho Centrální flotila však nedokáže celou oblast trvale ovládat a zpravidla ve vzdálenějších
koloniích zasahuje jen opravdu ve výjimečných případech. Jinak se pohybuje výhradně jen v Centrálním
prostoru, do kterého spadá kromě Centrálního systému i tzv. Trojhvězdí (soustavy Mari, Thveri, Vesi) a další
desítky různě velkých systémů, například významné Aurora a Leviathan.
Vedle Centrálního prostoru existuje dalších 12 obecně uznávaných sub-sektorů, a to Alleriánský pruh,
Daethyrská konfederace, Doryenské dominium, Knížectví Elaris, Valeriánský prostor, Tâelorské pásmo a
Tymeriánský prostor - tyto oblasti jsou zpravidla pod přímou kontrolou některého z významných rodů. Neméně
důležitých je i zbylých pět sub-sektorů pod správou korporací Exocorp, Cháron, Polaris Syndicate, Techspace
Corporation a Xenoekia Industries. Zcela stranou stojí ještě Protektorát Tôrinis, který je po předchozím
povstání proti Prezidiu pod přísnou kontrolou centrální vlády, Gelvêrská říše pod téměř autonomní správou
mocného rodu Gelvêris, nejvýraznějšího soka centrální vlády v Sektoru 42, a v neposlední řadě i tzv. Vnější
kolonie a Vnější pás, které zabírají prostor rovnající se téměř součtu ostatních oblastí sektoru. Jde o kolonie,
které byly osídleny teprve nedávno. Jejich vzdálenost od Centrálního systému či celková nedostupnost výrazně
omezují možnosti Centrální flotily zde zasahovat.

