Rejs med tilbage til England under Anden Verdenskrig
Tag med Erica James tilbage til en tid, som kun de færreste kan huske, men som
gøres levende med vidunderlige og maleriske beskrivelser, og som giver perspektiv
og får én til at se på livet med helt nye øjne.
I Lyden af en lærke møder vi Lizzie, som efter at have indledt en affære med sin gifte chef bliver fyret
fra sit drømmejob på en radiostation i London og ikke ser nogen anden udvej end at flytte hjem til
sine forældre i Suffolk. Her indvilliger hun i at blive frivillig på det lokale plejehjem, hvor hun møder
den aldrende mrs. Dallimore, som fortæller Lizzie sin vidunderlige og sørgelige livshistorie.
Mens Lizzie lytter til den gamle dames gribende fortælling om, hvordan hun rejste fra Amerika til
England lige før Anden Verdenskrig – en rejse, der ændrede hendes liv for altid – begynder Lizzie
langsomt at indse, at hendes liv måske også er ved at tage en anden drejning, end hun havde regnet
med.
Lyden af en lærke er en hjertevarm fortælling om at møde de helt rigtige mennesker på det helt
rigtige tidspunkt og om at gribe både kærligheden og mulighederne, når de banker på.

Forfatterskabet: Britiske Erica James er kendt for
sine romantiske fortællinger, og flere af hendes
bøger er bestsellere i Storbritannien og i bl.a.
Norge. Lyden af en lærke tager læseren med på en
rejse tilbage i tiden og er en stærk og medrivende
roman, som også er James’ første danske udgivelse.
Anmeldelser af Lyden af en lærke:
”Erica James skriver på en vidunderlig måde, som
man opsluges af, og som får én til ikke at ville
holde op med at læse.” Frost Magazine
”Selvom der er sorg og knuste hjerter, er dette en
utrolig positiv bog, og den efterlod mig med et smil
på læben.” One More Page (fem ud af fem stjerner)
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