Resumo de Minha Vida (não Tão)
Perfeita
"Dramas, confusões e uma boa dose de amor são os ingredientes do novo
romance de Sophie Kinsella, uma divertida crítica aos julgamentos
errados que uma boa foto no Instagram pode gerar Cat Brenner tem uma
vida perfeita: mora num flat em Londres, tem um emprego glamoroso e
um perfil supercool no Instagram.
Ah, ok... Não é bem assim... Seu flat tem um quarto minúsculo – sem
espaço nem para guarda-roupa –, seu trabalho numa agência de
publicidade é burocrático e chato, e a vida que compartilha no Instagram
não reflete exatamente a realidade.
E seu nome verdadeiro nem é Cat, é Katie. Mas um dia seus sonhos se
tornarão realidade. Bom, é nisso que ela acredita até que, de repente, sua
vida (não tão) perfeita desmorona.
Demeter, sua chefe bem-sucedida, a demite. Tudo o que Katie sempre
sonhou vai por água abaixo, e ela resolve dar um tempo na casa da
família, em Somerset. Em sua cidadezinha natal, ela decide ajudar o pai e
a madrasta com a nova empreitada do casal: os dois planejam
transformar a fazenda da família em um glamping, uma espécie de
camping de luxo e estão muito empolgados com o novo negócio, mas não
sabem muito bem por onde começar.
E não é justamente lá que o destino coloca Katie e sua ex-chefe cara a
cara de novo? Demeter e a família vão passar as férias no glamping, e
Katie tem a chance de, enfim, colocar aquela megera no seu devido lugar.
Mas será que ela deve mesmo se vingar da mulher que arruinou sua
vida? Ou apenas tentar recuperar seu emprego? Demeter – a executiva
que tem tudo a seus pés – possui mesmo uma vida perfeita ou, quem
sabe, as duas têm mais em comum do que imaginam?
Porque, pensando bem, o que há de errado em ter uma vida (não tão)

perfeita? "
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