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Charlie naplója: augusztus 10.

5. Szerelem*

6. Az út

Miniképregény: Első alkalmak

Karakterprofilok

Posztok a közösségi médián

A szerző utószava

Források a könyv által tárgyalt témákról

FIGYELEM!
A Heartstopper - Fülig beléd zúgtam 4. kötetében 

mentális egészségzavarok, köztük evészavar és önsértés 
ábrázolása található. Amennyiben ezek a témák 

problémásak lehetnek számodra, a kötet elolvasása  
előtt keresd fel az alábbi weboldalt a tartalom 

részletesebb leírásáért (angol nyelven):
aliceoseman.com/content-warnings

*Még nem olvastad a történet első négy fejezetét?  
Megtalálod őket az előző kötetekben!



Augusztus 10.Augusztus 10.
Talán még túl korai lenne kimondani? Talán még túl korai lenne kimondani? 
Nick és én úgy négy hónapja járunk, Nick és én úgy négy hónapja járunk, 
bár sokkal többnek tűnik! bár sokkal többnek tűnik! 
Hivatalosan is Hivatalosan is 
kijelentettük, kijelentettük, 
hogy együtt hogy együtt 
vagyunk, vagyunk, 

elutaz-elutaz-
tunk együtt tunk együtt 
Párizsba,Párizsba,

és kábé az és kábé az 
egész évfolyam egész évfolyam 
előtt előbújtunk.előtt előbújtunk.

Én  Én  
voltam.  voltam.  
Mi járunk.Mi járunk.

HúhaHúha IgenIgen



De, van értelmeDe, van értelme

És nekem bármikor És nekem bármikor 
elmondhatod elmondhatod 

ezeket.ezeket.

Még a fura kajálási szoká-Még a fura kajálási szoká-
saimról is beszéltem neki. . . saimról is beszéltem neki. . . 
bár tök feleslegesen aggódik, bár tök feleslegesen aggódik, 

nincs nekem semmi bajom.nincs nekem semmi bajom.

De azt el merjem neki mon-De azt el merjem neki mon-
dani, hogy szeretem?dani, hogy szeretem?

Mi van, ha ő nem érez így?Mi van, ha ő nem érez így?



55. . SZERELEMSZERELEM



AUGUSZTUSAUGUSZTUS

Nick. . .Nick. . .

Én  Én  
szeretlek.szeretlek.

Úgy értem. . . Úgy értem. . . 
szerelmes szerelmes 

vagyok  vagyok  
beléd.beléd.

Én. . . Én. . . 
csak azt csak azt 
akartam, akartam, 

hogy hogy 
tudd.tudd.



Nem. . . Nem. . . 
kell  kell  
neked  neked  
is most is most 
rögtön rögtön 
kimon-kimon-
danod. . .danod. . .

TT     Ö     Ö                      RR                D                D                                        EE                                                    LL

meg  meg  
később  később  

se. . .se. . .

MMOOCCOORROOGG

Úgy értem. . .  remélem, egy Úgy értem. . .  remélem, egy 

napon majd te is ezt mondod napon majd te is ezt mondod 

nekem, nekem, mert én eléggé mert én eléggé 
szerelmes vagyok szerelmes vagyok 
beléd, és beléd, és remélem, remélem, 

idővel te is így idővel te is így 
érzel majd, de nem érzel majd, de nem 
akarlak sürgetni. . .akarlak sürgetni. . .



. . .. . .

BUBUMMMM

Jó ég...Jó ég...



. . . . . . 
te mte meg eg   

mimit  t  
csinálcsinálsz?sz?

Ne Ne 
kémkedjetekkémkedjetek  

utánam!!utánam!!
Haha!Haha!

AkAkkor ne vakor ne valllj lj 
hanghangosan szerosan szereelmet lmet 

a a tükörntükörnek.ek.

Hú, Hú, 
Oliver, te egyre 
Oliver, te egyre 

nehezebb  nehezebb  
vagy!!vagy!!

FF EELUGLUGRIRI KK



MiérMiért beszéltt beszéltél él magadban?magadban?

NeNem bem beszészélteltem!!m!!

LEÜL
LEÜL

De igen!! De igen!! 
Tori is Tori is 
hallotta!hallotta!

Hallottuk, Hallottuk, 
hogyhogy

Na neNa ne ,,  ezezért ért 
csikicsikizés zés jjár.ár. ÁÁáááááááááá  nneeeeeeeeeeee



HHAAHHAAHHAA  HHAAHHAAHAHA
Ez jáEz jár annakr annak, , akiaki  cikizi  cikizi  

a báa bátyját!tyját!

HHAAHHAAHHAHAHA A 
ÁÁÁÁÁÁÁÁhhaahaha

El El akarod mondanakarod mondani i 
NicNicknekknek,, hogy  hogy 
szereted?szereted?

. . .. . .

öööö

igenigen



Hát Hát 
akkor akkor 
mondd  mondd  

elel

De ez. . . De ez. . . nem ilyen nem ilyen egyszerű!!!
egyszerű!!!

TaTalán lán korai lennekorai lenne m mégég. És ha ő ne. És ha ő nem érem érez  z  
ígyígy,, tök  tök kínos lenne kínos lenne ttőle mindőle minden.en.

ÉÉss  nnem akarom, hogy em akarom, hogy 
ccssaak k azéazért mondja, hort mondja, hoggy y   

””
Én Én is szeretleis szeretlek”, k”, 

mermert úgy ét úgy érzi, rzi, 
hogy mhogy muszuszáj.áj.

B ÚJ I K

B ÚJ I K



Szerinted Szerinted 
ő nem ő nem 
érez  érez  

így?így?

EEgész nyágész nyáron ron 
egegyyütütt lógt lógtatatok.tok.

TeTeljeljesen sen 
odáig van odáig van 
éérterted.d.



ÁÁÁÁÁÁÁÁ

Mikor  Mikor  
találkoztok találkoztok 

legköze-legköze-

lebb?lebb?

. . . ma.. . . ma.
StStrarandra mendra meggyyüünk a nk a 
többiekkel. Aztátöbbiekkel. Aztán. . .n. . .

aztán Nick aztán Nick 
3 hétre 3 hétre 

elmegy elmegy 
nyaralni.nyaralni.

Csak a Csak a 
suliban suliban 
látom látom 
majd majd 
úújra.jra.



SzóSzóval. . .  nyáron már csval. . .  nyáron már csak ak ma  ma  
tudtudom neki elmoom neki elmondani.ndani.

F ELÜLF ELÜL
Mondd  Mondd  el el 

ma!ma!

NNEEEEEEEEMM

De.De.

Charlie?Charlie?

Igen?Igen?



Ha azt  Ha azt  
mondod mondod 

Nicknek, hogy Nicknek, hogy 

””Szeretlek”Szeretlek”,,

az azt az azt 
jelenti, hogy jelenti, hogy 

örökké örökké 
együtt együtt 

maradtok?maradtok?

HHaha, haha, háátt    
remreméléleem!m!



Ha Nick is a Ha Nick is a 
családunk része családunk része 

lesz, akkor már KÉT lesz, akkor már KÉT 
bátyám lesz, és annyi bátyám lesz, és annyi 
senki másnak nincs senki másnak nincs 

az osztályban!az osztályban!

ANYU
ANYU

Charlie! Nick  Charlie! Nick  
megjött érted!megjött érted!

Oké!  Oké!  
Jövök  Jövök  

már!már! FFEELLKKAAPP



ÉÉs tes te  mit  mit  
ccsisinálsnálsz z ma?ma?

NNemtom. Lehemtom. Lehet, et, 
hohogy elmegy elmegyek gyek 

vásárolni. Kvásárolni. Kéne egy éne egy 
új iskolúj iskolatáska.atáska.

NNem em jösjösssz z 
vevelünk lünk 

ssttrandrrandraa??

Nem.  Nem.  
Nem Nem 

szeretem szeretem 
a napot.a napot.

HoHogy van agy van az z 

anyukád?
anyukád?

KKöszönömöszönöm, j, jól! ól! CsCsak stresszes ak stresszes a a nyanyaralás miattralás miatt,, h hahaaha



SziaSzia

. . . szia. . . szia



Mi az?Mi az?

Ööö. . . Ööö. . . 
csak. . .  nem 
csak. . .  nem 

láttalak még 
láttalak még 

ujjatlan- ujjatlan- 
banban

ÉÉn se tégn se téged  ed  
babaseseball- ball- 
sapibasapibann

ÁáÁá. . .. . .

Nick!!! Nick!!! 
Képzeld  Képzeld  

elel,,    
Charlie. . .Charlie. . .



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-4-10668?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alice-oseman-heartstopper-fulig-beled-zugtam-szivdobbanas-4-10668?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/janet-mcnally-lanyok-a-holdban-8300?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alice-oseman-heartstopper-fulig-beled-zugtam-szivdobbanas-4-10668?ap_id=KMR


mmmmmmmm NemNem! ! 
Nem Nem 

nem nem 
nem nem 
nem nem 
nem!nem!

Itt is Itt is 
vagyunk.vagyunk.

VégreVégre

JuhééJuhéé!!


