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Verão de 1942. Anne tem tudo o que uma garota de sua idade almeja: família e noivo bem-sucedidos.u003cbr
/u003eNo entanto, ela não se sente feliz com o rumo que sua vida está tomando. Recém-formada em enfermagem e
vivendo em um mundo devastado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial, Anne, juntamente com sua melhor
amiga, decide se alistar para servir seu país como enfermeira em Bora Bora. u003cbr /u003eLá ela se depara com
outra realidade, uma vida simples e responsabilidades que não estava acostumada. Mas, também, conhece o
verdadeiro amor nos braços de Westry, um soldado sensível e carinhoso.u003cbr /u003eO esconderijo de amor de
Anne e Westry é um bangalô abandonado, e eles vivem os melhores momentos de suas vidas... Até testemunharem
um assassinato brutal nos arredores do bangalô que mudará o rumo desta história.u003cbr /u003eA ilha, de alguma
forma, transforma a vida das pessoas, e este livro certamente transformará você.
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