
14 éves kortól ajánljuk!14 éves kortól ajánljuk!

Charlie és Nick egy suliba  

járnak, de nem ismerik 

egymást... mígnem egy napon 

egymás mellé ültetik őket. 

Egykettőre összebarátkoznak, 

Charlie pedig hamarosan 

belezúg Nickbe. Kár, hogy 

semmi esélye nála: Nick tipikus 

rögbis fiú, és biztos, hogy csak  

a lányok érdeklik...

Ám a szerelem útjai kifürkészhetetlenek,  

és mintha Nick egyre közvetlenebb lenne  

Charlie-val...

Lehetséges, hogy Charlie érzései viszonzásra 

találnak? Derítsd ki te is!

KÉT FIÚ  
TALÁLKOZIK.

KÉT FIÚ  ÖSSZEBARÁTKOZIK.
KÉT FIÚ  

EGYMÁSBA  
SZERET.
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Vörös pöttyös könyvek Vörös pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d e l r a g a d ó 

Szereted a Vörös pöttyös könyveket? 
Vidd haza nyugodtan! Tetszeni fog.

Best of Young Adult
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T A R T A L O M J E G Y Z É KT A R T A L O M J E G Y Z É K

1. A találkozás
2. Belezúgva
Egyenruhák

Egy válogatáskazetta
Naplórészletek

Karakterprofi lok
A szerző utószava



1. A TALÁLKOZÁS1. A TALÁLKOZÁS



J a n u á rJ a n u á r

Oké

Dec. 14. Hétfő

Könyvtár?

Oké

Dec. 16. Szerda

2-es énekterem?

Jó

Dec. 17. Csütörtök

Könyvtár?
Kön

Üzenetek

Részle



TRUHAMTRUHAM
ISKOLAIISKOLAI
KÖNYVTÁRKÖNYVTÁR
PSSZT!PSSZT!



Charlie, ez mégCharlie, ez még csak  csak 
az első csengaz első csengetésetés volt. . . volt. . .

Tudom. . .  de Tudom. . .  de 
mennem kellmennem kell

Miért??Miért??

BocsBocs

BENBEN

CHARLIECHARLIE



KÖNYVTÁRKÖNYVTÁR KÖNYVTÁRKÖNYVTÁR
SÓHAJSÓHAJ

Truham Fiúgimnázium

ÚJ TANULÓCSOPORTOK
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HAMLET HAMLET 5
LANGE LANGE 

TANÁR ÚRTANÁR ÚR

Nahá
t, 

Nahá
t, 

csa
k ne

m 

csa
k ne

m 

Char
lie 

Char
lie 

Sprin
g?

Sprin
g?

Boldog
 új 

Boldog
 új 

évet!évet!

Jó napot, Jó napot, 
tanártanár
úrúr



Nézzük Nézzük 
csak, hova csak, hova 
ültette-ültette-

lek. . .lek. . .

Á, megvan! Á, megvan! 
Ott lesz a helyed. . .Ott lesz a helyed. . .

Nicholas Nicholas 
Nelson Nelson 
mellettmellett

11.-es, 11.-es, 
csak egy csak egy 
évvel idősebb évvel idősebb 

nálad!nálad!





SziaSzia

SziaSzia

A L I C E 
O S E M A N 
KÉ P RE G É N YE





LESLES



2. NAP2. NAP

3. NAP3. NAP

4. NAP4. NAP

Minden Minden 
oké?oké?

. . .. . .
Aha.Aha.

jó reggelt jó reggelt jó reggeltjó reggelt

Helló!Helló!

HellóHelló



Ööö, Ööö, 
Charlie?Charlie?

Nincs Nincs 
véletlen véletlen egy egy 

papírzsepapírzsepidpid? ? 
A tollamA tollam...... 

izéizé...... 
felrobbantfelrobbant



Nincsen, bocsiNincsen, bocsi Atyaég, Nick, jobb Atyaég, Nick, jobb 

lenne, ha kimennél 
lenne, ha kimennél 

a mosdóba rendbe 
a mosdóba rendbe 

tenni magadattenni magadat

Charlie, menj Charlie, menj 
te is vele, és te is vele, és 
nyisd ki neki nyisd ki neki 
az ajtót!az ajtót!



Bocsi a Bocsi a 
macerá-macerá-

ért. . .ért. . .

Á, nem Á, nem 
gondgond

Így hátha lemaradok a dupla Így hátha lemaradok a dupla 
természetismeret elejéről. . .természetismeret elejéről. . . Pfuj! Ki tartja?Pfuj! Ki tartja?



HutchinsHutchins Atyaég! Tavaly hozzá 
Atyaég! Tavaly hozzá 

jártam! Szörnyű 
jártam! Szörnyű 

macskatápszaga van!
macskatápszaga van!

TÉNYLEG olyan TÉNYLEG olyan 
a szaga!a szaga!

ÉéésÉéés… hogy  hogy 

robbant fel a tollad?robbant fel a tollad?
A töltőtollak néha 
A töltőtollak néha 

csinálnak ilyesmit.
csinálnak ilyesmit.

Nem nagyon Nem nagyon 
nehéz töltő-nehéz töltő-
tollal írni?tollal írni?

De, de tök jól De, de tök jól 
néz ki tőle, néz ki tőle, 
amit írokamit írok

Nem Nem 
jön le!jön le!

Haha! Haha! 
Most már Most már 
örökre örökre 
kék ma-kék ma-
radszradsz



Olyan, mintha Olyan, mintha 
kék kesztyű kék kesztyű 
lenne rajtamlenne rajtam

Új divatot Új divatot 
teremthetsz teremthetsz 

vele a sulibanvele a suliban

Úgy csinálok Úgy csinálok 
majd, mintha majd, mintha 
tetoválás tetoválás 

lenne!lenne!

Asszem az Asszem az 
ellenkezne azellenkezne az
 iskolai szabály- iskolai szabály-

zattal. . .zattal. . .

csrrr csrrr 
csrrr csrrr 

csrrr csrrr 

OhOh Mennünk Mennünk 
kénekéne



Ez az első Ez az első 
vagy a máso-vagy a máso-
dik csenge-dik csenge-

tés volt?tés volt?

Nemtom. Meg-Nemtom. Meg-
nézem, mennyi nézem, mennyi 

az idő.az idő.

ZZZZZZZZZZZZ

Könyvtár?

Megyek má
Ma

2-es énekterem?

Charlie, hol a francban vagy

??? itt várok

már válaszolni se vagy képes? 
te hülye pöcs



Charlie?Charlie?

ööö, ja, az ööö, ja, az 
első csenge-első csenge-

tés volttés volt



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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