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MINI-KÉPREGÉNNYEL!

MINI-KÉPREGÉNNYEL!

”
Teljességgel elragadó. Aranyos, romantikus, 

kedves. A történet csodás tempóban halad. 
Imádom ezt a könyvet.”

— RAINBOW ROWELL, a Carry On szerzője

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 

Best of Young Adult

3 899 Ft

14 éves kortól ajánljuk!14 éves kortól ajánljuk!



3.  rész
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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

Nick naplója: május 23.

4. Előbújva*

Naplórészletek: június 27.

Karakterprofilok

Posztok a közösségi médián

Nick szobája

Charlie szobája

Miniképregény: Első nap az új suliban

A szerző utószava

*Még nem olvastad a történet előző fejezeteit? *Még nem olvastad a történet előző fejezeteit? 
Megtalálod őket a Megtalálod őket a Heartstopper Heartstopper -- Fülig beléd  Fülig beléd zúgtamzúgtam  
1. és 2. köteteiben!1. és 2. köteteiben!



Május 23. vasárnapMájus 23. vasárnap

Szóval... elmondtam anyunak, hogy biszexuális vagyok.Szóval... elmondtam anyunak, hogy biszexuális vagyok.

Úgy érzem, mintha Úgy érzem, mintha 
minden olyan gyorsan minden olyan gyorsan 
történt volna... de történt volna... de 
annyi minden történt. annyi minden történt. 
Két hónap se telt Két hónap se telt 
el azóta, hogy én el azóta, hogy én 
és Charlie először és Charlie először 
(és másodszor) (és másodszor) 
megcsókol tuk megcsókol tuk 

egymást, és kábé járni egymást, és kábé járni 
kezdtünk kezdtünk 

(=MÉG. SOK-SOK. CSÓK.), (=MÉG. SOK-SOK. CSÓK.), 

aztán próbáltam tisztázni magamban, aztán próbáltam tisztázni magamban, 
milyen is a szexuális irányultságom... milyen is a szexuális irányultságom... 

 hát, ez még mindig elég zavaros!! A szexuális  hát, ez még mindig elég zavaros!! A szexuális 
irányultság BONYOLULT dolog. De úgy tűnik, irányultság BONYOLULT dolog. De úgy tűnik, 
a ’biszexuális’ a ’biszexuális’ 
passzol passzol 
leginkább. leginkább. 



És most már hivatalosan is együt t vagyunk. És most már hivatalosan is együt t vagyunk. 
Hihetet l enül jó ezt leírni !Hihetet l enül jó ezt leírni !

PAS I M  VAN ! ! ! !P AS I M  VAN ! ! ! !
(ráadásul csodálatos   )(ráadásul csodálatos   )

Abban maradtunk, hogy talán el kéne Abban maradtunk, hogy talán el kéne 
mondanunk a barátainknak meg a suliban, mondanunk a barátainknak meg a suliban, 
dede…… mégis hogyan kezdjünk neki?? Rólam  mégis hogyan kezdjünk neki?? Rólam 
még csak azt se tudja senki, hogy a fiúk is még csak azt se tudja senki, hogy a fiúk is 
tetszenek, Charlie-t meg szétszekálták tavaly, tetszenek, Charlie-t meg szétszekálták tavaly, 
mikor kiderült róla, hogy meleg.mikor kiderült róla, hogy meleg.

Talán mégis jobb lenne egy kicsit még titokban Talán mégis jobb lenne egy kicsit még titokban 
tartani a dolgottartani a dolgot……

És most És most 
elmondjuk elmondjuk 
másoknak másoknak 

isis

GÉGÉPEPELL GÉGÉPEPELL
GÉGÉPPEELL



4.4. ELŐBÚJVA ELŐBÚJVA



NYAMNYAM
NYAMNYAM



Tessék, Tessék, 
Charlie. Charlie. 
Aláírtam.Aláírtam.

Köszi!Köszi!

Ööö… van Ööö… van 
még valami, még valami, 

amiről szeretnék amiről szeretnék 
veletek veletek 

beszélni…beszélni…

HAMMHAMM



öööööö

Ugye nem Ugye nem 
akarsakarsz mez megint gint 

előbújni?előbújni?
    Csak mert tavaly Csak mert tavaly 
            már  elmondtad             már  elmondtad 
                nekünk, nem                   nekünk, nem   
                 emlékszel?                 emlékszel?

Jaj, Jaj, 
Apa, Apa, 

dehogy!dehogy!



    Csak mert tavaly Csak mert tavaly 
            már  elmondtad             már  elmondtad 
                nekünk, nem                   nekünk, nem   
                 emlékszel?                 emlékszel?

Csak…Csak… barátom barátom 
     van.     van.

Hát ez csodás!Hát ez csodás!
Ez igazán jó hír, Charlie! Ez igazán jó hír, Charlie! 

Hogy Hogy hívjhívják?ák?

háthát……



                      A neve  A neve…… ő ő… … 
      Nick az.       Nick az. 

Nick Nick 
Nelson.Nelson.

EE JJ HH AA

Meg Meg 
vagytok vagytok 
lepve?lepve?

HátHát… … csakcsak… … 
              nemnem gondo gondoltuk, ltuk, 
                hohogy őgy ő……



Nem Nem 
gondoltátok, gondoltátok, 
hogy meleg?hogy meleg?

Nos… tudod… ő Nos… tudod… ő 
olyan sportos,olyan sportos,
 macsó típusú  macsó típusú 

srác!srác!

De hát annak, hogy valaki De hát annak, hogy valaki 
meleg, semmi köze meleg, semmi köze nincs a nincs a 
kinézetéhez! És kinézetéhez! És különben különben 

se meleg, ha nem  se meleg, ha nem  
biszexuális!biszexuális!



Igazad van. Igazad van. 
Nem kellett Nem kellett 

volna  volna  
általánosí- általánosí- 

tanunktanunk..

És örülünk, És örülünk, 
hogy boldog hogy boldog 

vagy!vagy!

És Nick És Nick 
családja tudja családja tudja 

                róla?róla?

Csak az Csak az 
anyukája. A múlt anyukája. A múlt 
héten mondta héten mondta 

el neki.el neki.

ÖÖ NNTT



3 3 NNAPAPPPAL KORAL KORÁBÁBBABANN

Azt mondta, Azt mondta, 
rendben ment!rendben ment!

ÁÁÁÁÁ! Á! Nick! Nick! 
        Te Te vavagy gy 
             a             a…… KKééppzezelldd

Előbújtam Előbújtam 
anyunak anyunak 
tegnap tegnap 
esteeste

11O. H O. H 

SzekrényekSzekrények



TeTe j jó ó 
  ég!  ég!

Hogy Hogy 
ment?ment?

Komoly?Komoly?

Tök jól! Tök jól! 
Nagyon elfogadó Nagyon elfogadó 

volt!volt!

Aha!Aha!

Kérsz Kérsz 
egy egy 

""szép munka”-szép munka”-
puszit?puszit?

IgenIgen……



IgenIgen……

NEKIDÖNT
NEKIDÖNT

Továbbra se 
Továbbra se 

kéne a suliban 
kéne a suliban 

csókolóznunk
csókolóznunk

Egyszer 
Egyszer 

   tuti
 

   tuti
 

      ra
jtakap 

      ra
jtakap 

         v
alaki…

         v
alaki…



MEGJELEN IKMEGJELEN IK

Charlie?Charlie?
Igen!! Igen!! 

Igen, tök Igen, tök 
jól jól 

ment!ment!

Szóval már Szóval már 
   tudtok Nickről.    tudtok Nickről. 
      Örülhettek,       Örülhettek, 
       mégis lesz        mégis lesz 
        unokátok.        unokátok.

MéMégis kgis ki beszi beszélt élt itt itt 
UNOKÁKRÓL?UNOKÁKRÓL?



Erről jut eszembErről jut eszembe, Nick e, Nick 
nem alhat itt soha többé.nem alhat itt soha többé. TESSÉK??TESSÉK??

EEbbebben an a házban  házban nem nem   
          leleszsz semmi en semmi entyem-tyem-  
                            pent                            pentyem.yem.

Azt mondtad, hogy  Azt mondtad, hogy  
       ” ”entyem- entyem- 
             pentyem”?             pentyem”?

Csukott szobaCsukott szobaajajtót se tót se 
llássakássak  ttöbbet!!öbbet!!

SZSZÜÜRRCSCS

Mennem kell, Mennem kell, 
vizsgázom vizsgázom 

mama



Házasságig Házasságig 
semmi entyem-semmi entyem-
      pentyem!!      pentyem!!

Kérlek, ne Kérlek, ne 
mondd többé mondd többé 
eztezt

      Jól fogadták, 
      Jól fogadták, 

        de asszem, 
        de asszem, 

          többé nem 
          többé nem 

         alhatsz nálunk
         alhatsz nálunk Mi?!Mi?!

De hát De hát 
nem is nem is 
csinál- csinál- 
nánk… nánk… 

semmit!semmit!



De hát De hát 
nem is nem is 
csinál- csinál- 
nánk… nánk… 

semmit!semmit!

Izé… Izé… 
ma vizsgázol ma vizsgázol 

angolból,angolból,
 ugye? ugye? Aha…Aha…

És… És… 
talizunk talizunk 
utána?utána?

Igen!!Igen!!





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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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alice-oseman-heartstopper-fulig-beled-zugtam-szivdobbanas-3-10645?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alice-oseman-heartstopper-fulig-beled-zugtam-szivdobbanas-3-10645?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alice-oseman-heartstopper-fulig-beled-zugtam-szivdobbanas-3-10645?ap_id=KMR
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VIZSGA FOLYAMATBANVIZSGA FOLYAMATBAN

CSENDETCSENDET

 KÉRÜNK KÉRÜNK


