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Stella Grant élete minden pillanatát pontosan 
megtervezi. Cisztás fibrózissal küzd, és egyedül egy 
új tüdő adhatna neki egy kicsit hosszabb, könnyebb 
életet. Mindig szigorúan három lépés távolságot 
kell tartania más betegektől, és ő nem olyan, aki 
kockáztatni merne. Egészen addig, amíg be nem 
toppan az életébe a vad Will Newman, akinek 
rakoncátlan tincseitől és csodás kék szemétől Stella 
gyomra azonnal szaltózni kezd. Azonban a fiú éppen 
az, akitől a lánynak mindenképp távol kéne tartania 
magát, hiszen már a lehelete is életveszélyes lehet a 
számára. De mi van, ha a szívük és zsigeri vágyódásuk 
egyre közelebb húzza őket egymáshoz? Ha csak 
egy kicsit lefaraghatnának a távolságból… Vajon két 
lépés tényleg olyan veszélyes lenne, ha egyszer csak 
így nem törik össze a szívük? 

Szerethetsz valakit,
akihez sosem érhetsz hozzá?

„A Csillagainkban a hiba és Kasie 

West találkozása egy csodálatos, 

szívszaggató történetben. A  szerző 

valóságos karaktereket teremt, akik 

mind olyan érettek, mint a felnőttek, 

de közben mégis tinédzserek, és 

tinédzsereknek mesélnek.”

„Komplex és megható múltú fiatalok, 

és egy kiszámíthatatlan betegség, 

ami összetöri majd az olvasók szívét. 

A tinik alig várják majd, hogy még a 

film előtt elolvashassák.” 

„Mi lehetne annál nagyobb fájdalom 

egy embernek, mint ha nem érhet 

hozzá a szerelméhez? Komoly és 

elgondolkodtató könyv a reményről, 

a lemondásról, az áldozatvállalásról 

és a kockázatról.” 

„Megindító történet, amelyben két 

tini beleszeret egymásba, de van 

egy probléma: nem mehetnek másfél 

méternél közelebb egymáshoz, mert 

akkor az életüket kockáztatják.”

School Library Journal

Booklist

Goodreads

Amazon

Philadelphiában született, majd a 
pennsylvaniai Bucks megyében nőtt 
fel. A Pittsburgh Egyetemen szerzett 
diplomát angol irodalomból és 
írásból. Napjainkban a pennsylvaniai 
Pittsburghben él, megosztva idejét 
az írás és a büfés autójuk között, 
amit párjával együtt vezetnek.

www.twitter.com/rchllipp
www.facebook.com/DreamValogatas

Tudj meg többet a könyvről:
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HALEY LU RICHARDSON ÉS COLE SPROUSE 
FŐSZEREPLÉSÉVEL

CBS FILMS presents a WELLE ENTERTAINMENT / WAYFARER ENTERTAINMENT production “FIVE FEET APART”

HALEY LU RICHARDSON COLE SPROUSE MOISES ARIAS KIMBERLY HÉBERT GREGORY PARMINDER NAGRA CLAIRE FORLANI

casting by BARBARA J. MCCARTHY music supervisor TRACY MCKNIGHT music by BRIAN TYLER and BRETON VIVIAN

costume designer RACHEL SAGE KUNIN edited by ANGELA M. CATANZARO, ace production designer ANTHONY T. FANNING

director of photography FRANKIE G. DEMARCO executive producer CHRISTOPHER H. WARNER

produced by CATHY SCHULMAN, p.g.a. JUSTIN BALDONI, p.g.a. written by MIKKI DAUGHTRY & TOBIAS IACONIS directed by JUSTIN BALDONI
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Stella Grant élete minden pillanatát pontosan 
megtervezi. Cisztás fibrózissal küzd, és egyedül egy 
új tüdő adhatna neki egy kicsit hosszabb, könnyebb 
életet. Mindig szigorúan három lépés távolságot 
kell tartania más betegektől, és ő nem olyan, aki 
kockáztatni merne. Egészen addig, amíg be nem 
toppan az életébe a vad Will Newman, akinek 
rakoncátlan tincseitől és csodás kék szemétől Stella 
gyomra azonnal szaltózni kezd. Azonban a fiú éppen 
az, akitől a lánynak mindenképp távol kéne tartania 
magát, hiszen már a lehelete is életveszélyes lehet a 
számára. De mi van, ha a szívük és zsigeri vágyódásuk 
egyre közelebb húzza őket egymáshoz? Ha csak 
egy kicsit lefaraghatnának a távolságból… Vajon két 
lépés tényleg olyan veszélyes lenne, ha egyszer csak 
így nem törik össze a szívük? 

Szerethetsz valakit, 
akihez sosem érhetsz hozzá?



Philadelphiában született, majd a 
pennsylvaniai Bucks megyében nőtt 
fel. A Pittsburgh Egyetemen szerzett 
diplomát angol irodalomból és 
írásból. Napjainkban a pennsylvaniai 
Pittsburghben él, megosztva idejét 
az írás és a büfés autójuk között, 
amit párjával együtt vezetnek.
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„A Csillagainkban a hiba és Kasie 
West találkozása egy csodálatos, 
szívszaggató történetben. A  szerző 
valóságos karaktereket teremt, akik 
mind olyan érettek, mint a felnőttek, 
de közben mégis tinédzserek, és 
tinédzsereknek mesélnek.”

„Komplex és megható múltú fiatalok, 
és egy kiszámíthatatlan betegség, 
ami összetöri majd az olvasók szívét. 
A tinik alig várják majd, hogy még a 
film előtt elolvashassák.” 

„Mi lehetne annál nagyobb fájdalom 
egy embernek, mint ha nem érhet 
hozzá a szerelméhez? Komoly és 
elgondolkodtató könyv a reményről, 
a lemondásról, az áldozatvállalásról 
és a kockázatról.” 

„Megindító történet, ami tökéletes 
választás John Green Csillagainkban 
a hiba könyve rajongóinak – két tini 
beleszeret egymásba, de van egy 
probléma: nem mehetnek másfél 
méternél közelebb egymáshoz, mert 
akkor az életüket kockáztatják.”
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