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Catana Chetwynd

Könyvmolyképzó́ Kiadó, Szeged 2019

Elsó́ kiadás
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B e v e z e t é s

Néztél már úgy kedvesedre, hogy azt gondoltad: „Hú́, elég érdekes 

ám a kapcsolatunk. Ha mások látnák, miket mú́velünk idó́nként, az 

fura és kínos lenne”? Nos, a képregények eló́tt mi is így gondoltuk.

Az egész 2016-ban, hálaadás napján kezdó́dött, amikor Johnnal a 

pszichológiában ismert puszta észlelés-hatásról beszélgettünk. Esze-

rint ha többször találkozol valakivel, az megnöveli az esélyét, hogy 

megkedveljen. John felvetette, milyen jó alap lenne egy képregényhez: 

én, ahogy mindenhova követem ó́t, hogy többször összefussunk.

Három órával és egy hálaadási vacsorával késó́bb megszületett 

az elsó́ Catana Comic képregény, és a következó́ egy hétben még 

öt készült. A képregényeket eredetileg csak Johnnak szántam, de 

meggyó́zött róla, hogy az interneten is imádnák. Így szégyenló́s 

hozzájárulásommal kiposztolta ó́ket. Elsöpró́ volt az a rengeteg pozitív 

visszajelzés, amit a képregények kaptak.
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Ki gondolná, hány hozzánk hasonló, furcsa, boldog pár létezhet még? 

Ezt akkoriban még csak nem is sejtettük. Ám úgy egy évvel késó́bb 

már körülvettek minket! Rettenetesen örülünk a követó́ink szereteté-

nek, pozitív hozzáállásának és bolondosságának. Szívesen olvassuk 

és halljuk a kedves kommenteket, mások vicces jeleneteit, ahogy egy-

egy bejegyzésnél megjelölik a kedvesüket, és túlcsorduló szeretettel 

viszonyulnak a kapcsolatukhoz.

Bár ezek a képregények egyáltalán nem szerepeltek a terveink között, 

nagyon fontossá váltak számunkra. Csak egy boldog kis pár vagyunk 

New York északi részéró́l (és amikor azt mondom, hogy kicsi, úgy 

értem, hogy John két méter magas, szóval ez mégsem olyan pontos 

megfogalmazás).

A követó́ink és a rajongóink nagyon sokat számítanak nekünk. Nélkü-

letek most nem írnánk ezeket a sorokat. Köszönjük mindenkinek, aki 

élvezettel nézegeti a Catana Comics képregényeket – megmelengeti 

a szívünket a tudat, hogy ennyi szerelemmel, bolondsággal, összefo-

gott szakállal, ujjból formázott fegyverrel és jó kis kiflizésekkel teli pár 

van a világon. Reméljük, ti is magatokra ismertek ennek a könyvnek 

az oldalain.
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puszta észlelés-hatás:
csupán az, ha többször találkozol valakivel, megnöveli 

az esélyét annak, hogy megkedveljen

szívem, már járunk
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olyan finomak ezek 
a spontán

hátmasszázsok!
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gyertek be!

valójában
hozzád jöttünk!

Örülök, hogy
találkozunk!
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Jelek, hogy a barátnőd figyelemre vágyik

szeresss!
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hű, 
ez a vicc elég 
illetlen volt

ja

csapj bele!
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hová tűnnek mindig 
a ruháim?

helló!
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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/catana-chetwynd-szerelmes-pillanatok-8422?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/catana-chetwynd-szerelmes-pillanatok-8422?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/catana-chetwynd-szerelmes-pillanatok-8422?ap_id=KMR
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Benne vagy egy kis netflixes 
lazulásban?

ó,
aha
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