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Om Eskild, der er supercyklist og verdensmand. Men han er en presset verdensmand: Eskild er 24 og bor hos
sin mor, Else Johansson. Eskilds far er død. Muligvis i forbindelse med en form for fødselspsykose. Else
Johansson er af en anden opfattelse. Eskild arbejder i Matas. Eskilds søster Helene er blevet forladt af sin

kæreste og er flyttet hjem igen. Hun gør krav på empati og på at få sit gamle værelse tilbage. Eskilds kæreste
Pernille tvinger ham til at se på lejligheder. Hun vil flytte sammen, men Eskild vil egentlig helst slå op.
Bedstevennen Boris fester og scorer piger – og introducerer Eskild til smukke og uopnåelige Anne.

Løsningen synes at ligge i en kanotur til Norge. Boris, Kommando Torben, Pernille, Eskild og uopnåelige
Anne drager af sted.
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