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Kermani taget på en rejse langs de historiske skyttegrave og mentale ar i søgen efter en forståelse af Europas
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afslutter rejsen i forældrenes fødeby Isfahan i et affortryllet og radikaliseret Iran.
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brutalt bestemt så mange menneskeskæbner.
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