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atlanterhavsdamper glider gennem natten. Inciterende tangomusik flyder ud i mørket. På dansegulvet en
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Inciterende tangomusik flyder ud i mørket. På dansegulvet en kvinde
og en mand, fremmede for hinanden og fra helt forskellige verdener.
Det er overklassekvinden Mecha og livsnyderen Max, der er ansat af
rederiet som professionel dansepartner.I 1937 genforenes de ved på
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Italien og ser tilbage på det liv, de hver især har levet.Tangodanseren
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