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Jon vliegt met twee vrienden naar Teheran
voor een avontuurlijke skireis. Ze bereiden
zich voor op extreme skitochten door
bergen waarvan nog nooit iemand is
afgedaald. Maar dan komt er door wat
lijkt op een lawine een abrupt einde aan
de euforie.
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