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Kættere Leonardo Padura Hent PDF Forlaget skriver: I 1939 lå dampskibet S.S. Saint Louis nogle dage for
anker i Havanas havn med ni hundrede jøder om bord, som det var lykkedes at flygte fra Tyskland, og
ventede på indrejsetilladelse til flygtningene. Drengen Daniel Kaminsky og hans onkel stod på kajen og

ventede på, at deres familie skulle gå i land, for de var helt sikre på, at familien ville bestikke
embedsmændene med den skat, som den havde medbragt i al hemmelighed: Et lille Rembrandt-lærred, der

havde tilhørt Kaminsky-familien siden det 17. århundrede. Men planen mislykkedes, og skibet vendte tilbage
til Tyskland og tog ethvert håb om gensyn med sig. Mange år senere, i 2007, får nyheden om, at dette maleri
er blevet sat på auktion i London, Daniels søn Elías til at beslutte at tage til Havana fra sit hjem i USA for at
finde ud af, hvad der faktisk er sket med hans families maleri. Kun en mand som Mario Conde kan hjælpe

ham med den opgave. Og under møder og gennem samtaler får vi at vide, at Daniel besluttede at ændre sit liv
radikalt, og at en forbrydelse pinte ham til hans død. Vi hører også om at dette gamle maleri af Jesus, der som
model havde en anden jøde, som i Amsterdam i det 17. århundrede brød med alle sin klasses og sin religions

konventioner for at arbejde i Rembrandts værksted og lære at male ligesom mesteren selv.
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