Milly Johnson: Madarak és méhek

A népszerű regényíró, Milly Johnson könyve most is a szerelemről szól. Stevie már az
esküvőjére készül, amikor kiderül, hogy Matthew a szakmai konferencia helyett Jóval,
a szeretőjével nyaral. Egészen véletlenül Stevie pénzén. Ezt a másik felszarvazott
féltől, Adamtól tudja meg.
Sem Stevie, sem Adam nem akarja feladni a boldogságot, elhatározzák, hogy
megküzdenek párjukért. Stevie vad fogyókúrába kezd, ám a két szerelmes a titkos
nyaraláson közös jövőt kovácsol, ezért Matt a leadott kilók ellenére megkéri Stevie-t,
költözzön el tőle. Adam úgy gondolja, szövetségre kell lépniük. Ezért kibérelik a
szemközti házat Stevie-nek és fiának, így Matt és Jo naponta szembesül az exszel. Sőt,
Stevie és Adam további tervet kovácsol, hogy féltékennyé tegyék a hűtleneket:
megpróbálják eljátszani, hogy cseppet sem viselte meg őket az árulás, sőt, ennek
köszönhetően egymásra is találtak.
Szép lassan bontakozik ki a történet, kiderül, hogy Stevie már másodszor szembesül
ezzel a problémával, fia apja ugyanígy viselkedett vele egykor, a terhessége alatt.
Nehezen szánta rá magát, hogy újra megbízzon a férfiakban, ezért Matthew
viselkedése még jobban fáj neki. Családja pedig az összes őt ért kudarcért őt teszi
felelőssé, támogatásra onnan sem számíthat.
Adam pedig először gyerekkorában csalódott a nőkben, édesanyja nem védte meg
apjuk brutalitásától.
Később mindig ugyanazt a nőtípust kereste, legyen magas, vékony, dekoratív, más
nem számított. Ám ő sem úszta meg a megpróbáltatásokat, felesége elhagyta, és most
élettársa is.
Idővel mindketten rájönnek, míg párjukért harcolnak, hogy egészen más értékek
fontosak egy emberben, mint addig hitték.
Hogy sikerrel jár-e tervük, sikerül-e visszahódítani társukat, avagy más mederben
folytatódik életük, az majd kiderül a könyvből! Lehet drukkolni!
(Gazdag Diana fordításában már olvastam más Milly Jonhnson könyvet, akkor is
elgondolkodtam, hogy vajon az eredeti szövegben úgy beszélnek-e az emberek, ahogy
ő magyarra fordította. Most viszont a Rakéta porszívós résznél már szívesen
megnézném az eredetit is!
Megmosolyogtató részlet volt!)
Nekem tetszett, az általam olvasott öt M. J. könyvből szerintem ez volt a
legszívmelengetőbb. (A másik kedvencem az „Itt jönnek a csajok”.)
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