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Bokens unga samiska hjältar/huvudpersoner tar läsaren med sig till ett för många okänt Sápmi i Stockholm – från Nikkaluokta till Djurgården, från Suovasvagnen till Nordiska museet. Stor-Pokka, professor
Cecilia Ryding, morbror Lena/Lasse, Issi, kommissarie Krojk, Veronika Čoarvi, Pallle Pizzza och Jenny-Li
Läbba är några de möter på vägen. Samer finns överallt och är som alla andra. Boken bjuder läsaren på
positiva upplevelser från Sápmi.
köttjuven är skriven för alla möjliga läsare: 10-åriga barn likaväl som barnsliga vuxna. Det samiska
språket är, i form av några användbara fraser, närvarande genom hela boken, liksom ett ifrågasättande av
könsnormer. Kan man ha en morbror som är transvestit om man är same?
Författarna bor och verkar i Stockholm. Lotta Willborg Stoor har det samiska arvet hemifrån och Ville
Söderbaum har skaffat sitt som språkvetare. köttjuven är deras gemensamma debutroman och ska
förhoppningsvis översättas till samiska inom kort. Några kapitel av boken ligger på bloggen:
www.kottjuven.blogspot.com.
PREASSADIEĐÁHUS: Köttjuven - I lávvo på Djurgården (Lotta Willborg Stoor / Ville Söderbaum)
Girjji nuorra sápmelaš váldopersovnnat/násttit váldet lohkki mielde Stockholbmii, ja Stockholmma Sápmái:
Nihkkáluovttas gitta Djurgårdenii, Suovasbiergo-vovnnain gitta Nordiska museai. Stor-Pokka, professor Cecilia Ryding,
Lasse/Lena-eanu, Issi, kommissár Krojk, Veronika Čoarvi, Pallle Pizzza ja Jenny-Li Läbba leat soapmásat maiguin deaivva-deaba mátkkis. Sápmelaččat gávdnojit juohke sajis, eai ge leat sierralágánat. Girji addá lohkkiide positiivalaš vásáhusaid Sámis.
köttjuven lea čállojuvvon juohkelágán lohkkiide: 10-jahkásaš mánáide ja vel mánálaš ollesolbmuide. Sámegiella lea
mielde girjji čađa ja nu leat maiddái jearaldagat sohkabeal-norpmaid birra. Sáhttá go atnit edno gii lea transvestihtta, jos ieš
lea sápmelaš?
Čállit orruba ja bargaba Stockholmmas. Lotta Willborg Stooris lea sámeárbi bajásgeassimis, ja Ville Söderbaum lea fidnen
su sámeárbbi giellabargin. köttjuven lea sudno debut-romána. Doaivumis sáhttá boahtteáiggis jorgalit girjji sámegillii.
Muhtin kápihttalat girjjis gávdnojit blokkas: www.kottjuven.blogspot.com

