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"En af de smukkeste og mest hjertevarme bøger, jeg nogensinde har læst." - Goodreads

En bestseller i New York Times, USA Today og Wall Street Journal

Da Bree fra den ene dag til den anden forlader sit liv i New York og flytter til en lille by i Maine, håber hun,
at hun endelig kan lægge fortiden bag sig og finde fred. Allerede første dag i byen møder hun Archer Hale.
En mand, der lever for sig selv, og som kæmper med sine egne dæmoner. En mand, ingen andre bemærker.

Archers stemme er en fortælling om en kvinde, der bærer på et traume, og den mand, hvis kærlighed er nøglen
til hendes frihed. Det er en fortælling om en stille mand, som lever med mindet om en pinefuld fortid, og den

kvinde, som hjælper ham med at finde sin stemme igen. Det er en fortælling om sorg, skæbne og
kærlighedens helende kraft. Archers stemme er første bog i Sign of love-serien.

"Mia Sheridans evne til at beskrive stærke følelser og gøre sine universer levende er fuldstændig
fængslende." - Goodreads
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