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(El divorcio de Viviane Amsalem) Ronit Elkabetz, Shlomi EIkabetz , 2014

Sinopsi
La Viviane, separada des
de fa anys del seu marit,
vol aconseguir el divorci
per no convertir-se en
una marginada social. Els
fets succeeixen a Israel
on no existeix el matrimoni civil.
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