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usædvanlig smuk tegneserie om menneskers søgen og stræben.

Vi møder Fadya, en smuk ung arabisk kvinde, på den dag, hvor hun har taget den ultimative beslutning om at
blive martyr. Fadyas beslutning er dog i højere grad baseret på et komplekst moralkodeks, end der er tale om
en egentlig religiøs handling. Vi møder også Erwin Engel Stern, som trods det meget jødiske navn ikke er

jøde. Han ser det som sin opgave at frelse Fadya fra at spilde sit liv i en tom sags tjeneste.

Historien er et direkte angreb på de mange religiøse dogmer, som
igennem tiderne er blevet og bliver brugt til at holde mennesker nede. Med den debat, som kører i et højt

toneleje netop nu mellem kristne og muslimer, er det kærkomment, hvis ateisterne også får lov til at komme
med deres bidrag. Med udgivelsen af denne tegneserie håber vi, at vi har bidraget en lille smule til det.
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