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Hvad kan få et menneske til at dræbe en af sine egne - for ærens skyld?

Ære er fortællingen om familier, kærlighed og misforståelser, der følger to tvillingesøstre født i en kurdisk
landsby. Jamila bliver jordemor i landsbyen, mens Pembe følger sin tyrkiske mand, Adem, til London.

I sammenstødet med London skal familien få kærligheden til at leve, mens skam, svigt og usikkerhed præger
samværet. Når Adem forlader familien og Pembe finder en ny kærlighed, må deres ældste søn, Iskender,

overtage rollen som den der forsvarer familiens ære.

Elif Shafak blev født i 1971 i Strasbourg i Frankrig. Hun er prisbelønnet som forfatter og den mest læste
kvindelige forfatter i Tyrkiet. Hendes bøger er oversat til mere end 30 sprog. Elif Shafak har boet alverdens
steder: Madrid, Ankara, Köln, Amman, Boston og Arizona. Hun har en Ph.d. i statskundskab. Aktuelt deler

hun sin tid mellem Istanbul og London.

Elif Shafak skriver for dagblade og magasiner i Tyrkiet. Hun har også skrevet for medier som The Guardian,
Le Monde, Berliner Zeitung, The New York Times, Wall Street Journal, The Washington Post og Time

Magazine. Og hun skriver tekster til kendte rockgrupper i hjemlandet.

Ære er hendes 8. roman. Tidligere udgivet på dansk: Bastarden fra Istanbul.

»Et æresdrab er udgangspunktet for denne fængslende roman... Eksotisk, stemningsfuld, aldeles gribende.«
- The Times

»Frodigt og mindeværdigt magisk-realistisk... Dette er en ekstraordinært begavet udformet og ambitiøs
fortælling.«
- Independent
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