O Coração da Linha Inimiga é o novo romance do Talentos da Literatura
Brasileira
Romance e ação são o foco nessa obra que se passa durante a segunda
guerra mundial
Jane Myer é uma jovem que pouco conhece do mundo exterior, mas que teve a
oportunidade de viajar pela literatura. É uma mulher curiosa que está decidida
a sempre aprender mais. Filha de um condecorado coronel inglês, foi protegida
a vida da guerra e da violência do mundo. Até o dia que seu pai foi convocado
para uma base britânica na Alemanha, local em que ele poderia finalmente ficar
perto de sua família.
A base a principio é um novo desafio para jovem Jane, que se vê presa em um
local com garotas que não parecem ter os mesmos interesses que ela, em um
local desconhecido e cercado por ameaças de guerra. Um mês após sua
chegada a base a jovem é obrigada por seus pais a comparecer em um baile
que tem o objetivo de reunir os jovens de ambos os lados da guerra com o
proposito de requerer a paz entre os países.
Mas, o que ela não sabia era que encontraria nesse baile um homem capaz de
faze-la pensar na possibilidade de um relacionamento. Um soldado Alemão
charmosos, cobiçado por qualquer uma no baile, e que sabia apreciar uma boa
leitura. Um homem que se mostrou diferente, apesar de só ter chegado a se
interessar por ela graças a uma aposta.
Ele a acompanha, e pela primeira vez Jane está protegida por alguém além de
seu pai. O amor entrou em sua vida repentinamente e antes que ela pudesse
perceber viver sem seu novo amor se tornou algo impossível. Seu coração
ansiava por ele e havia chegado a hora de atravessar o território inimigo para
viver ao lado do soldado que houvera roubado o seu nobre coração.
Mas, não demora para que as dificuldades comecem a surgir, sua língua não
mesma que a do outro lado do território, sua crença e personalidade não se
adequam com o novo mundo que ela escolheu. Jane precisa enfrentar os
novos desafios para poder ficar ao lado de seu amor.
Emoção, ação e aventura são as características principais desse eletrizante
livro que mostra guerra e o amor por uma percepção jamais vista. Até chegar a
hora de se perguntar: é possível amar o seu país e se apaixonar pelo inimigo?
Essa produção inédita é a estreia da escritora Elisabeth Constantino.
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