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I en kurdisk landsby ved Eufrats bredd blir to tvillingsøstre født i 1945. De får navnene Pembe og Jamila Rosa og Vakker.
Som voksen følger Pembe sin mann til London. Der starter de et nytt liv med sine tre barn. Men Tyrkia og
tradisjonene derfra bærer de med seg i blodet.
"Ære" handler om et møte mellom to religioner og to kulturer, om forbudt kjærlighet og æresdrap. Forfatteren
skriver med dyp innsikt i menneskesinnet, og dette er en sterk, klok og vakker roman.
Juryen har nominert tre dramatiske tekster til Ibsenprisen 2017: 1930 - Diktatoren, Vår ære/vår makt og La
deg være I dag ble det klart hvilke fem kokker som skal kjempe om å delta i verdens mest prestisjefylte
kokkekonkurranse. VG Manager Managerspill basert på virkelige sportsprestasjoner. Sett sammen ditt lag,
bytt spillere og gjør sporten morsommere! Årnes stasjon. Har det gått for fort når Årnes stasjon skulle
rehabiliteres, spør Raumnes på lederplass. Kongsvinger sykehus. Samt omtanke for pasienten. Tekstene: Deg

være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel
kom, åpnet den stengte graven, Internatet på Mære landbruksskole skal rives, og det skal bygges nytt hybelhus
på samme tomta. VELKOMMEN.
Mel.: Napoleon med sin hær … Vi ønsker alle sammen Velkommen til vår fest! Og sangen den skal være til
ære for hver gjest.
Og nå må alle gjøre Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldri forstummer
tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for. Trenger du et godt sitat? På Siterte
sitater finner du sitater av Victor Hugo og mer enn 3225 andre forfattere. Jeg holder på å skal lave
konfirmasjon for datteren, og da lurer jeg på om det er noen her som har en av disse ferdige sangene som man
synger før, og etter.

