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Madelines liv ligner ikke nogen andens: "Min sygdom er lige så sjælden, som den er berømt. Jeg er dybest set
allergisk over for verden. jeg har ikke været uden for huset i 17 år. De eneste mennesker, jeg nogensinde ser,
er min mor og min sygeplejerske." Alt det ændrer sig, da Olly flytter ind ved siden af. De mailer til hinanden,
og da det ikke længere er nok, får han lov at besøge hende. På kort tid forelsker de sig hovekuls i hinanden.

Pludselig er verden inde i boblen ikke længere nok for Madeline - men at bevæge sig uden for den er
livsfarligt ... En historie om hvad det er, der gør livet værd at leve. Filmrettighederne blev solgt, allerede

inden bogen udkom i USA.
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