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fangeskibe, piratfartøjer …
Der skal millioner til at danne den formidable rumkonvøj på jagt efter nye, udnyttelige planeter. I denne
konvoj, der simpelthen kaldes KONVOJEN, befinder sig folk af alle arter og oprindelser og utallige

trosretninger. Én race forbliver dog ukendt: den menneskelige. Men så fandt de NAVIS!

På trods af de begivenheder der er sket tidligere, står Nävis og General Rib Wund på samme side denne gang,
da de begge jagter Soimitt, en af de angribere, der førte til at Navis forulykkede med falgskibet Konvojen.
Navis håber at få oplysninger fra ham, der kan føre til, at hendes sag bliver genoptaget, men lejesoldatens

sind er låst af psykiske blokeringer. Den eneste måde at få ham til at tale på, er ved at føre ham til en levende
planet, der tvinger alle insbyggere til at tale sandhed. Under missionen opdager hun desuden, at der er

sandheder hun helst ikke ville høre...
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