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Vargsund, norsk Sameland, 22. april. Forår. Lyst døgnet rundt. Klemet Nango er igen blevet et menneske med
en skygge.

 

Den lille sameby Hammerfest ved Barentshavet er i rivende udvikling, på vej til at blive det arktiske svar på
Dubai. Men de samiske rensdyravlere og deres traditionelle livsstil står i vejen for udviklingen.  

 

Ved Vargsund sker der flere tragedier på én gang. En rensdyrfloks svømmetur over sundet kommer til at koste
en ung rensdyravler livet. Kort efter finder man Hammerfests borgmester død i nærheden af en hellig klippe.
Flere mistænkelige dødsfald følger, og konflikterne mellem rensdyravlerne og byens øvrige befolkning

eskalerer. Renpolitiets efterforskning af dødsfaldene bliver ledet af den erfarne Klemet Nango og hans unge
kollega Nina Hansen. Langsomt vokser en dyster historie om ære, hævn og ubønhørlig fremskridtsbegejstring
frem for øjnene af de to betjente. Men for Nina bliver det også en personlig historie om den far, der forsvandt,

da hun var barn. 
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