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fortælling om et skib i havsnød og de mennesker, hvis liv er på spil. 200 mil fra Buenos Aires kommer det
engelske fragtskib Atlantic Whipper i havsnød, og skibets ti passagerer er i overhængende livsfare under den
voldsomme storm. Mens kaptajn Harkness forsøger at holde skibet ovenvande, tænker han på tredjeofficeren
Pete Contain, der måske ikke overlever længe nok til at gifte sig med den unge kvinde, han elsker, og som
også risikerer at miste livet, hvis ingen når at komme dem til undsætning, inden skibet synker. Mest af alt
tænker han på sin kone, der netop nu sidder i sin lune, småborgerlige stue og hader hans elskede skib. Det
mørknes i hans sind, mens han erkender, at det værste ved skibsforliset er, at hun nu sejrer over hans skib...
Elleston Trevor har skrevet en lang række romaner, som er oversat til samtlige europæiske hovedsprog og
filmatiseret. Herhjemme har Elleston Trevor især vundet sit gode ry med romanerne "Til sidste eskadrille",

Blodig jord" og "Vinger til Fugl Føniks".
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