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Sameland Magne Hovden Hent PDF At Sameland you will get in contact with nature as you joik to the
midnight sun with our sjaman Fredrik, toss a lasso at a real living reindeer or eat the reindeer.

Welcome to Sameland!

Roy og Leif, der arbejder ved posten i Kirkenes, bestemmer sig for at åbne en autentisk samelejr i håb om at
tjene hurtige penge på japanske turister.

Men ikke alt går som planlagt. Hævngerrige finner, en temperamentsfuld, russisk vodkahandler, en
flagstangsfældende samehader, shamanen Fredrik, der kan lide at gå i kjole, og en kollega, som planlægger et

røveri på en pengetransport, er blot nogle af dem, Roy og Leif møder på deres vej mod målet.

At de ikke har det mindste forstand på hverken forretningsdrift eller samisk kultur, ser ikke ud til at stoppe
dem. Åbningsdagen nærmer sig. Bliver Sameland en succes?

"Bør læses for sin naturlige dialog, præcise småbyskildring og insisteren på at afdække noget temmelig
tragisk på en ganske sjov måde."

Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske★★★★
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