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Admiralskib for Konstituanten, interventionskrydsere, slagkrydsere, krigsfregatter, skraldeskibe, teleportører,
vedligeholdelsesskibe, 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!

Efter et alvorligt uheld, som hun er skyld i, har hun husarrest i sit beboelsesfartøj. Da hun bliver klar over, at
dette får sin drivkraft fra Heiliigs psykiske energi, ønsker hun at bringe ham tilbage til hans folk. Dette lever
nu på den planet, hvor hun tilbragte hele sin barndom, før temperaturen steg nogle hundrede grader. Hvis

Navis havde forventet en vis kulde fra Heiiligs gamle veninde, havde hun dog ikke kunnet forudse, at hendes
fortid ville sende hende på en grufuld færd tilbage til flammernes dyb.
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