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MilkyWay Meat LG Jensen Hent PDF William er ude i noget snavs, og hans far sender ham væk fra Jorden
og ud på Rumstation Valhal for at blive lærling i slagterforetagendet MilkyWay Meat. Og selvom William 

giver den som utilfreds og utilpasset teenager, er han i al hemmelighed vild med tanken om at komme væk fra
Jorden og ud og opleve universet.

Men MilkyWay Meat er en samling hårdhudede slagtere, der har rejst ud til universets yderste rande for at
finde det bedste og dyreste kød, der kan opdrives. Og man bliver ikke bare lærling hos dem uden først at vise

sig værdig.

Besætningen får et opkald fra en planet, der er plaget af den sjældne og dødfarlige sanddæmon. Kødet fra
sanddæmonen kan indbringe en klækkelig sum. Opgaven accepteres, og William kommer på sit livs sværeste

opgave. Især da det går op for ham, at slagterne kan andet end at slagte forsvarsløse dyr.

En actionmættet fortælling med  'space-cowboys', rumrejse, religiøse fanatikere og vilde jagter.
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