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5Seconds of Summer 

 

 

 

 
 

„Trzy kroki 
od siebie” 
 

Wzruszająca i romantyczna 

książka opowiadająca o 

nieuleczalnej chorobie jaką 

jest mukowiscydoza oraz 

miłości, która rozkwita 

pomimo zakazów. Stella 

Grant jest nastolatką, jednak 

w odróżnieniu od większości 

dziewczyn w jej wieku, 

niemal cały czas przebywa  

w szpitalu, ze względu na 

swoją chorobę. Odkąd 

skończyła sześć lat jej życie 

to przede wszystkim zabiegi, 

lekarstwa i ograniczenia. Lecz wszystko to co dotychczas stanowiło jej 

smutny rytuał zmienia się, gdy pewnego dnia w szpitalu poznaje 

czarującego pacjenta Willa Newmana. Will również choruje na poważną 

chorobę. Chłopak już dawno porzucił nadzieję na wyleczenie i postanowił, 

że gdy tylko skończy osiemnaście lat porzuci szpital i zacznie podróżować. 

Jednak gdy tylko poznaje Stellę wszystko się zmienia. Pomiędzy 

bohaterami rodzi się uczucie, ale surowe lekarskie zalecenie nakazuje im 

zachować dystans trzech kroków.  Czy przekroczą granicę i złamią 

zasady? Co będzie z ich uczuciem? W książce wiele się dzieje. Jest to 

bardzo ciekawa i dojrzała opowieść, która na długo pozostanie w moim 

sercu.  

Serdecznie polecam! 

      Maja Sidorska 6b 
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W pierwszym kąciku muzycznym opiszę australijski zespół 

muzyczny 5 Seconds of Summer. Jest to grupa składająca się  

z czwórki utalentowanych osób: Luke'a Hemmingsa, Caluma 

Hooda, Ashtona Irwina  oraz Michaela Clifforda. Ich 

najpopularniejsze piosenki to: „Youngblood” , „Lie to me”,  

a także ,,She Looks so Perfect”. Jest to zespół reprezentujący 

takie gatunki muzyczne jak: pop , pop-rock, pop-punk oraz 

power- pop. Wraz z wydaniem filmu pt.: ,,Bohemian Rapsody " 

5SOS wydali swój cover piosenki ,,Killer Queen” zespołu Queen, 

piosenka ta brzmi równie dobrze jak w wykonaniu oryginalnym. 

W lutym 2020 roku ma się ukazać nowa płyta muzyczna pt.: 

,,Easier”, z której obecnie są znane tylko dwie piosenki: ,,Easier" 

oraz ,,Teeth”. Utwory: ,,Youngblood" oraz ,,Teeth” można 

usłyszeć także w serialowych hitach Netflixa takich jak: 

,,Riverdale”  i „13 Reason Why”. Polecam wszystkim ten 

niezwykły zespół! POSŁUCHAJCIE BO WARTO! 

 Kornelia Bursiewicz 6b 
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