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Selvstændig efterfølger til den populære roman At høre hjertet slå.

Der er gået næsten ti år, siden Julia Win rejste til Burma for at lede efter sin forsvundne far. Nu er hun tilbage
i New York, hvor hun har en krævende stilling som advokat. Da hun en dag midt i et vigtigt forretningsmøde
hører en fremmed, sørgende kvindestemme i sit hoved, afviser hun den som stress og sorg over en nyligt

opløst forlovelse. Men stemmen forsvinder ikke. Tværtimod. Og den begynder også at stille spørgsmål, som
Julia har prøvet at fortrænge: Hvorfor bor du alene? Hvem føler du dig tæt på? Hvad vil du stille op med dit

liv?

Julias søgen efter svar driver hende tilbage til Burma og ud på en uforudset opdagelsesrejse, som drager både
hende og læseren med ind i en verden fuld af mystik, fortvivlelse og et helt lands begravede grusomheder.

Ligesom sin forløber er Hjertets stemme én af de bøger, læserne står i kø for at anbefale til hinanden. Som én
fan siger: ". det er en af den slags forbløffende perfekte romaner, der ændrer liv. Jeg ved, at den ændrede mit.

At sige, at jeg elskede den, er ren underdrivelse."
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