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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!
Hemmelige væddeløb finder sted på planeter koloniseret af Konvojens-Blandt piloterne er der én, under hvis

hjelm Navis gemmer sig. Men for hende er det ikke nok at være med. Hun må vinde! Ellers vil hendes
advokat blive dræbt at de mordere, der holder ham som gidsel. Disse er ingen mindre end Kerhe-Dizzos
ekskumpaner. Ind imellem Bobos afsløringer, et baghold fra Magisteren og en foruroligende visit hos

EnshuAtsukau må Navis køre i slalom … Hvem er venner, hvem er fjender? …
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