Krive so zvezde
John Green
Pretresljiva in drzna pripoved o čudežu življenja in ljubezni.

Hazel že od trinajstega leta boleha za neozdravljivo obliko raka. Njen svet je poln bolnišnic,
zaščitniških staršev in stalno novih oblik zdravljenja. Toda Hazel si ne želi, da bi bilo njeno
življenje v celoti podrejeno bolezni. Hazel hoče vse, kar si želijo druga dekleta njene starosti,
in ko v skupini za samopomoč spozna čudovitega fanta s podobno diagnozo kot ona, se ji
želja izpolni. Čedni, pametni in zabavni Gus v Hazelin svet prinese smeh in pustolovščine,
predvsem pa novo upanje …
Spremna beseda Berta Jereb
Prevedel Boštjan Gorenc
Krive so zvezde je Greenov četrti roman. Takoj po izidu se je povzpel na prvo mesto lestvic
najbolje prodajanih knjig spletnih knjigarn Amazon in Barnes & Noble, kmalu zatem pa so ga
za eno največjih prodajnih uspešnic prejšnjega leta razglasili še New York Times, Bookseller
in Indiebound.
Pri filmskem studiu Fox 2000 po knjigi že pripravljajo film, v katerem bodo igrali Shailene
Woodley (Hazel), Ansel Elgort (Augustus), Nat Wolff (Isaac), Laura Dern (Hazelina mama)
in Willem Dafoe (Peter van Houten).
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Mnenja o knjigi
Boštjan Gorenc - Pižama vam bo pokazal, na kakšen čustven roller-coaster boste sedli ob
branju knjige Krive so zvezde. ;) V jok Pižamo spravijo samo zares DOBRE knjige.
"Tako huda knjiga, da jo boste brali vsi, tudi če bo za domače branje."
Boštjan Gorenc – Pižama

"Johnu Greenu uspe tudi v najbolj brezizhodnih situacijah najti smisel za humor in lepoto."
Deja Crnovič, Planet Siol.net

"Ta knjiga je dobesedno genialna."
revija Time
"To je roman o življenju in smrti in o ljudeh, ki se znajdejo v njunem precepu … nedvomno
Greenovo najboljše delo."
Markus Zusak, avtor romana Kradljivka knjig
"… pripoved […], ki jo odlikujejo intimnost, neposrednost in sočnost, najstniško ljubezen
brez patetike povzdigne v višave, ta pa bo pritegnila mlajše in starejše bralce."
Samo Rugelj, Vikend Magazin
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O avtorju

Priljubljeni ameriški pisatelj John Green živi z družino v Indianapolisu v ameriški zvezni
državi Indiana. Med drugim je ovenčan tudi s Printzevo medaljo, Printzevo častno listo za
mladinsko književnost in nagrado Edgar. Je dvakratni finalist knjižne nagrade časnika LA
Times.

Z bratom Hankom tvorita dvojec Vlogbrothers (youtube.com/vlogbrothers), enega najbolj
priljubljenih spletnih video projektov na svetu. Lahko se pridružite skoraj poldrugemu
milijonu Johnovih sledilcev na Twitterju in na tumblrju (fishingboatproceeds.tumblr.com) ali
ga obiščete na spletni strani
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Hudi citati iz knjige
»Medtem, ko je bral, sem se zaljubila tako, kot utoneš v spanec: počasi, potem pa kar
naenkrat do konca.«

»Bridkost te ne spremeni, Hazel. Razkrije te.«

»Svet ni tovarna za izpolnjevanje želja.«

»Moje misli so zvezde, ki jih ne morem dognati v ozvezdja.«

»Včasih se ljudje ne zavedajo dobro, kaj pravzaprav obljubljajo, ko izrekajo obljube.« […]
»Točno, seveda. Ampak obljubo vseeno držiš. To je ljubezen. Ljubezen je, da vseeno držiš
obljubo.«

»Takšna je pač bolečina … Zahteva, da jo čutimo.«

»Včasih prebereš knjigo, ki te napolni z neko čudno evangelijsko gorečnostjo in si prepričan,
da se zdrobljeni svet ne bo sestavil nazaj, razen če in dokler je ne preberejo prav vsi ljudje.«

4

