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århundrede skyller en skibbruden argentiner op på en strand i Spanien. Argentineren bærer på en tragisk
personlig historie, der slår rod i hans nye spanske families overleveringer. Den tragiske historie trækker tråde
op gennem 1960´ernes Costa del Sol og op til nutiden til hans datter, der bliver fanget mellem ønsket om ikke
at ende som sine forældre og behovet for at beskytte sin egen familie, og til hans barnebarn, der efter 9/11
gemmer sig for verden, men er nødt til at opstøve sin forsvundne far for at færdiggøre sin bedstefars historie.

'Argentineren der kom sejlende på en cedertræsplanke' er en farverig og vidt forgrenet historie om tre
generationer og deres valg i livet. Om de løgne, myter, minder, sygdomme og vaner, som binder generationer

sammen. Det er en historie om ishavets fangere, Polynesiens vaniljeplantager, 00´ernes småsvindlere,
forældres svigt, Che Guevara, udlængsel og terror, og fortællingen breder sig fra mellemkrigstidens Argentina

over Francos Spanien til Europa efter 2001.

 

Midt i det tyvende århundrede skyller en skibbruden argentiner op på
en strand i Spanien. Argentineren bærer på en tragisk personlig

historie, der slår rod i hans nye spanske families overleveringer. Den
tragiske historie trækker tråde op gennem 1960´ernes Costa del Sol
og op til nutiden til hans datter, der bliver fanget mellem ønsket om
ikke at ende som sine forældre og behovet for at beskytte sin egen
familie, og til hans barnebarn, der efter 9/11 gemmer sig for verden,
men er nødt til at opstøve sin forsvundne far for at færdiggøre sin

bedstefars historie. 'Argentineren der kom sejlende på en
cedertræsplanke' er en farverig og vidt forgrenet historie om tre
generationer og deres valg i livet. Om de løgne, myter, minder,



sygdomme og vaner, som binder generationer sammen. Det er en
historie om ishavets fangere, Polynesiens vaniljeplantager, 00´ernes
småsvindlere, forældres svigt, Che Guevara, udlængsel og terror, og
fortællingen breder sig fra mellemkrigstidens Argentina over Francos

Spanien til Europa efter 2001.
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