Vnější kolonie
Vnější kolonie jsou nejrozsáhlejším a zároveň i nejrozmanitějším sub-sektorem celého Sektoru 42, na druhou
stranu také nepochybně nejzaostalejším a nejnebezpečnějším, ale to neznamená, že i zde nenalezneme vyspělé
světy. Z doposud objevených oblastí byl zdejší prostor a početné systémy kolonizovány až jako poslední. Může za
to jednoduše obrovská vzdálenost od Centrálního prostoru a v druhé řadě i relativní neatraktivnost, co se
koncentrace obyvatelných světů a oblastí s vysokým výskytem nerostných surovin týče. Avšak po bližším
ohledání a důkladném průzkumu i zde bylo nalezeno spoustu zajímavých systémů, nabízejících neskutečné
možnosti. I dnes je však rozvoj celého sub-sektoru Vnějších kolonií teprve na začátku. V první řadě zde jde totiž
všem významným hráčům Sektoru 42 o snahu získat rozhodující vliv a spory jsou na denním pořádku.
Zatímco ostatní sub-sektory jsou zpravidla kompletně pod kontrolou jednoho mocenského orgánu, když už
ignorujeme absolutní svrchovanost centrální vlády a Prezidia, Vnější kolonie mají v tomto ohledu mnohem
barvitější historii, a i nynější situace je velice nestabilní a kontrola nad jednotlivými systémy se rok od roku mění.
Z tohoto důvodu je ve zdejších regionech i největší odpor k Prezidiu a často právě zde vznikají různá povstání
proti centrální vládě. Toho samozřejmě využívají největší protivníci Prezidia a snaží se zde získat co nejvíce vlivu,
právě oni často financují povstalce, samozřejmě neoficiálně. Každý si je totiž vědom osudu, který potkal v 1.
konfliktu rod Tôrinis, který se pokusil vystoupit proti centrální vládě vojensky.
Ve Vnější koloniích nalezneme celkově 11 hlavních regionů. Těmi jsou Centrální oblast, Hranice, Neutrální
teritoria, Nové kolonie, Otherworld region, Periferie, Promethean Nebula, Territorium Aliance, Vnější okraj, Jižní
a Severní Tartarus. Tyto regiony nezřídka používají i alternativní názvy.
V každém z těchto regionů má nejvyšší vliv zpravidla jiná skupina. Nové kolonie jsou kompletně pod vlivem
centrální vlády a jako v jediném z regionů Vnějších kolonií zde má naprostou kontrolu Centrální flotila, konkrétně
její koloniální složky. Tento region byl ve Vnějších koloniích vůbec jako první kolonizován a bezpochyby jde o
nejvyspělejší oblast celého sub-sektoru. Dalším regionem původně pod kontrolou centrální vlády byla Centrální
oblast, avšak ta se v posledních letech stala obzvlášť nestabilní, a proto Prezidium usoudilo, že se odtud z větší
části stáhne. I tak zde má však nemalý vliv a její válečné lodě zde stále výrazně působí. Otherworld region je
celkově dosti pustý region na okraji Vnějších kolonií, avšak výrazně zde působí korporace Cháron, která sem
koncentruje své výzkumné i vojenské kapacity v oblasti. Podobně to vypadá s regionem Promethean Nebula, zde
působí jiná vlivná korporace - Xenoekia Industries a taktéž pravděpodobně nejmocnější rod Sektoru 42 - rod
Gelvêris. Region Hranice pak připadá organizaci Exocorp, která zde však výrazně spolupracuje se složkami
centrální vlády. Territorium Alliance je víceméně autonomní a pravděpodobně vedle Nových kolonií i nejklidnější
region v oblasti. Má jej pod kontrolou, uznanou samotnou prezidentkou centrální vlády, tzv. Aliance rodů, která
byla založena menšími rody (Allerian, Doryen, Tâelor, Tymerian a Valerian) v reakci na rostoucí vliv velkých
korporací a také třech nejmocnějších rodů Sektoru 42 - Gelvêris, Elaris a Daethyris. Zbylé regiony jsou velice
nestabilní a nikdo zde nemá rozhodující vliv, na který by Prezidium a jeho ozbrojené složky braly ohledy.
Nejvzdálenější regiony Sektoru 42 vůbec - Jižní a Severní Tartarus si silou vybojovala obávaná organizace
OmniCorp. Zbylé tři regiony - Neutrální teritoria, Vnější okraj a Periferie jsou kompletně nezávislé a každý systém
tu patří někomu jinému. Právě odtud také sílí separatistické tendence, a proto se je snaží Prezidium co nejvíce
izolovat, především pak Vnější okraj a Periferie, zatímco v Neutrální teritoriích se nachází množství důležitých
systémů, které jsou momentálně hlavním zdrojem rozporů velkých hráčů ve Vnějších kolonií. Tyto nestabilní
oblasti jsou také centrem odporu separatistické organizace Prométheus, která má v mnoha zdejších systémech
obrovský vliv a také oblibu. Pokud dostupné informace nelžou, tak zde také stále ukrývá nemalou flotilu,
pozůstatek válečné flotily Tôrinis, která se do Vnějších kolonií uchýlila po své porážce v 1. konfliktu.

