Uma Mulher Misteriosa (Em Portugues do Brasil)

Heather Malone fez de Lake Henry o seu
lar durante os ultimos quatorze anos.
Conhecida pela sua natureza gentil e
generosa, vive com Micah Smith, um
viuvo, e as suas duas filhas pequenas.
Quando o FBI a detem, sob a acusacao de
fuga para evitar um processo criminal por
um suposto assassinato ocorrido na
California, a reacao da pequena cidade e de
incredulidade. Mas, quando as pessoas
mais intimas, inclusive Micah, recordam o
tempo de convivencia com ela, descobrem
que nao sabem nada sobre a vida de
Heather.
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