Milly Johnson: Őszi románc

Szeretem Milly Johnson könyveit. Ha az ember „csak” kikapcsolódásra vágyik
(egyre ritkábban engedjük, engedhetjük meg magunknak, hogy tényleg ne
csináljunk semmit, ne álljunk állandó készenlétben – akár csak a telefon vagy a
net áldásos, átkos közreműködésével), akkor is jó választás.
És szeretem azért, mert úgy tart görbe tükröt elénk, hogy nem sértődünk meg, ha
magunkra ismerünk, hanem együtt nevetünk, vagy éppen bosszankodunk a
főszereplő(k) magánéleti csetlésein-botlásain.
Ebben a könyvében is a főhősök párkereséséről ír, de most új vizekre evezve.
A társkereső oldalak és a regisztrálók száma is azt bizonyítja, hogy ez ma már
felváltotta a „beírom magam kiskegyed táncrendjébe”, illetve a „találkoz(z)unk a
diszkóban” ismerkedési formákat. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen a világ
megváltozott az előbbi példákhoz képest. A baj ott kezdődik, hogy Kánya Katát
idézzem: a hirdetésben mindenki 10 cm-rel magasabb és 10 kg-mal könnyebb,
mint a valóságban. És ott folytatódik, hogy nagyon nehezen találkozik a „kereslet”
és a „kínálat”. Persze, majd mindenki tartós kapcsolatra vágyik (ha mégsem,
bolond lenne előre jelezni), csak a csalódások nagy száma mégsem ezt mutatja.
Főhőseink nagy magánéleti kudarcok után választják ezt a társkeresési formát.
Egyikőjüknek gyakorlatilag azonnal sikerül, ennek örülünk. Másikójuk kevésbé
szerencsés, és mi fogjuk a fejünket: nem fogadjuk el látatlanban a vacsora
meghívást, hiszen a szimpatikus úriember lehet akár a Hasfelmetsző Jack is!
Ebben a karakterben szerintem sokkal több lett volna, de Milly Johnson másképp
gondolta, és néhány kudarcos randevú után más irányba terelte a sorsát.
A harmadik főszereplő viszont bemutatja, hogy nem szabad a neten ismerkedni.
Hosszú levelezésbe bonyolódik álmai férfijával, aki egyszer csak eltűnik az
éterben. Majd jó sok idő múlva előkerül, és ott folytatják, ahol abbahagyták.
Persze, szövevényes magyarázatot olvashatunk a kieső időről. És főhősünk még
mindig szereti ezt az embert.
Mi már rég gyanakodunk, hogy tényleg olyan-e ez a férfi a valóságban, mint a
cybervilágban. A még gyanakvóbbak azon is elspekulálnak, létezik-e vajon az
illető, vagy csak valaki macska-egér játékot játszik az asszonnyal.
A többit nem árulom el. Olvassák el, érdemes!
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