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sendes Albino til den kunstige planet Halkattraz sammen med sit trofaste dyr Tinigrifi. Han er tvunget til at
gå på bødlernes teknoseminarium, den mest forfærdelige skæbne, men kan forestille sig. Aldonzo håber, at
Albino vil blive galaksens grusomste vogter. Da han ankommer til den kunstige stjerne, mister Albino

kontakten til Eldonzo og er overladt til sin egen skæbne på Halkattraz. De virkelige problemer starter med et
angreb af en kæmpe, på samme tid dyrerobot og maskine, som sætter den unge Albino på en hård prøve. Det
lykkes imidlertid Albino at vinde en storslået kamp. Hans sejr vækker opmærksomhed hos den samling

bødler, der står for at teste de nye elever. Efterhånden som han presses ud i kriminalitet og ondskab, sættes
Albinos moral på en enorm prøve. Hvilke valg kan han forventes at tage?
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