Milly Johnson könyveiről
Milly Johnson könnyed olvasmányokba csomagolva ad életvezetési, párkapcsolati tanácsokat nőknek.
Aki csak egy kis kikapcsolódásra vágyik, nem fog csalódni. Akinek valamilyen magánéleti problémája van,
olvasson Milly Johnsont, előbb-utóbb valamelyik könyvében felbukkan a megoldásra váró probléma.

Itt jönnek a csajok
Négy lány, Venice, Rosalind, Francesca és Olive iskolás koruk óta barátnők. Akkoriban terveket kovácsoltak,
hol fognak tartani 40 éves korukban. Hogy hol vannak? Egy hajón. De vajon ezt az életutat tervezték? Vennek
meghaltak a szülei, elveszített az állását, a férje elhagyta, és váláskor elszedte még az örökségének a felét is.
Ros is elvált. Akár boldogan is élhetne új párjával, de őt bünteti azért, amit a volt férje tett vele. Frankie súlyos
betegségből épült fel. A három barátnő közül kettő nem áll vele évek óta szóba egy ballépése miatt. És Olive?
Takarítónőként dolgozik. Ez a munkája, de ha hazamegy, akkor otthon is ez a szerep vár rá. Férjét és anyósát
szolgálja ki nap mint nap, hiszen rajtuk elhatalmasodtak a betegségek.
Ez a hajóút sok mindenre fényt derít. Így akarják folytatni az életüket? Hol szúrták el?
Mi pedig drukkolunk, hogy azok a gyerekkori álmok egyszer valóra váljanak!
Nyári flört
Anna, Grace, Dawn és Raychel életében a munkahely a közös pont. Amikor új főnököt kapnak Christie
személyében, az addig csak egymás mellett dolgozgató nők barátnővé válnak.
Anna elveszítette a babáját, párja pedig lecserélte egy fiatalabb nőre. Grace boldogtalan házasságban él, férje
uralkodik felette és a már felnőtt gyerekek fölött is. Grace a 3 gyereket sajátjaként nevelte fel, és most aggódva
nézi, mivé lesz ez a család a basáskodó férfi miatt. Dawn, aki mindig teljes családról álmodozott, most férjhez
menni készül. Vőlegénye nem veti meg az italt, sem a nőket, annál inkább a munkát. De Dawn ragaszkodik a
házassághoz.
Raychel boldogan élne férjével, de a múlt baljós árnyai miatt állandó feszültségben él.
Christie csapatot kovácsol a társaságból, és ahogy egyre jobban odafigyelnek egymásra, barátság is szövődik
köztük. Mindig négy nő siet a bajban lévő megmentésére. És baj mindannyiuknál van….
Yorkshire puding Klub
Három barátnő kicsivel több, mint 9 hónapja a regény témája. Igen, nem véletlen a 9 hónap…
A várandósságról (is) szól a könyv. Vagy a terhességükről??? Ki hogy éli meg ezeket a hónapokat.
És szól sok minden másról is.
Helenről, aki a nap minden pillanatában megpróbál megfelelni a férje elvárásainak. Vajon fellázad egyszer,
vagy marad az alárendelt szerepkörben?
Janey és George házassága látszatra szintén tökéletes. Miközben mindketten titkolnak valamit a másik elől.
Elárulják-e a vétkeiket, vagy mindörökké megőrzik a titkot?
Elizabethről, aki a saját maga által alkotott falak mögött éli életét. Fel tudja-e 40 éves kora tájékán végre
dolgozni azt a traumát, mely gyerekként érte, vagy örökre cipeli a terhet magával?
És ki Elizabeth gyermekének az apja?
Állítólag a puding próbája az evés, így én azt ajánlom, olvassák el a könyve(ke)t!
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