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SPIS TREŚCI
Pamiętnik Charliego: 17 kwietnia
Heartstopper Rozdział Trzeci *

Stroje
Wpisy do pamiętników: 18 kwietnia

Profile postaci
Mini-komiks: „Sala prób”

Od autorki

* Nie czytaliście jeszcze pierwszych dwóch 
rozdziałów? Koniecznie zajrzyjcie do Tomu 1!



Wszystko zepsułem. Wszystko.

Przyjaźnimy się z Nickiem od… od czterech 
miesięcy? Niby krótko, ale czuję się tak, 

jakbyśmy znali się 
WIECZNOŚĆ. Jest 
moim najlepszym 
przyjacielem. 
Nawet nie wiem, 
jak do tego doszło. 
Z początku byliśmy 
po prostu dwoma 

chłopakami, którzy usiedli razem w ławce. Potem 
zaprosił mnie do drużyny 
rugby – OCZYWIŚCIE 
się zgodziłem, byle móc 
się z nim jak najczęściej 
spotykać. Potem 
zaczęliśmy odwiedzać się 
w domach. Zwierzać się 
sobie nawzajem ze wszystkiego.
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CZEŚĆ.

To było…  
w porządku? 

Tak!  
Zdałeś! 

CZEŚĆ.



DEBIL
   Ale potem go pocałowałem. 
              debil debil

oczywiście mnie odrzucił. 
oczywiście. 

A to jego spojrzenie, gdy odchodził… 

Najwyraźniej tak się właśnie dzieje, 
kiedy zakochasz się w heteryku. 



chlip 

3. POCAŁUNEK 



PÓŹNIEJ TEGO SAMEGO WIECZORA ...

chlip 

chlip 

chlip 
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On został  
z kolegami  

ze swojej klasy. 

Myślałem,  
że będzie twój  
kolega Nick? 

Nie miałem  
z kim gadać.

Nie…

*ECH* Tak.  
Coś się stało? 

Cześć tato… mógłbyś  
odebrać mnie wcześniej? 
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ech… 
*chlip*
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…Nick? Czy ty mnie 
w ogóle słuchasz?

Muszę  
iść.

Co, do cholery?!

PUSTO Charlie?
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kurwa.



ok! tata odbiera mnie 
koło 19:30, więc pewnie 
będziesz tam przede mną! 
do zobaczenia

super!!! do zobaczenia!

Hej Charlie przepraszam, że 
uciekłem i cię zostawiłem to  
nie twoja wina ja po prostu

ok! tata odbiera mnie 
koło 19:30, więc pewnie 
będziesz tam przede mną! 
do zobaczenia

super!!! do zobaczenia!

Hej Charlie przepraszam nie 
wiem, co się ze mną dzieje 
jestem taki pogubiony ale

STUK
STUK

STUK
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kurwa.

USUŃ



NASTĘPNEGO RANKA 

<2  
GODZINY 

SNU

ZERO  
NOWYCH  

WIADOMOŚCI 
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…wszystko  
ok? Tak.

ech

łyk
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SZORU

SZORU

  Pocałowałbyś 

mnie?

CHARLIE, 

możesz otworzyć  

drzwi? To pewnie  

listonosz.
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DOBRA!
Chwilę.CHARLIE, 

możesz otworzyć  

drzwi? To pewnie  

listonosz.

mama
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…cześć.

Ni… Nick.
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Okej…

Przepraszam,  

że nie napisałem,  

chciałem… chciałem  

pogadać z tobą  

osobiście.
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CHWYT

Po prostu…  
po prostu  

wejdź.

Jesteś  
cały  

mokry!

ŁAP
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Yyy…
No więc…
Ja tylko…

MAMA  
CHARLIEGO

Nick? 
Nie wiedziałam, 

że wpadniesz.

Yy…  

No tak... PRZYSZEDŁ TYLKO PO SWETER, 

      KTÓREGO ZAPOMNIAŁ W ZESZŁYM 

                       TYGODNIU.



Mogłeś się chociaż ubrać,  
Charlie!

Och…  
  tak.

OK.

Chodźmy na górę.

Nie zapomnij, 

że potem  

   idziemy do  

    babci.

zacz
es
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TRZASK

* głęboki  
    oddech *



Zapomniałeś 
płaszcza?

Ja… tak.

Nie sprawdziłem  
 przed wyjściem,  

   jaka jest pogoda...

OK SPOKO
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...bardzo 
  przepraszam.

Ja cię...

Mogę pierwszy?

CZEKAJ!

No więc…
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CZEKAJ CO

Bardzo cię  
przepraszam,  

to było…  
Totalnie  

nie pomyślałem, 
co robię, to było  

głupie i…

…i nie chcę,  
żeby się czuł  
niezręcznie,  

bo to  
wszystko  
moja wina.

Czekaj,  

Charlie…
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Yyy…  
Charlie

To było takie  
niegrzeczne,  
że wywarłem  

na tobie presję.

Zrozumiem,  
jeśli nigdy  
więcej nie  
zechcesz  

ze mną  
rozmawiać.

NIE POWINIENEM  
CIĘ CAŁOWAĆ.

ANIE



NIC  
W TYM  

DZIWNEGO.

Naprawdę  
zrozumiem.

Charlie…

PRANIE



…czy  
możemy  

wciąż być 
przyjaciółmi?

Charlie…

i… spytać,  
czy może…

Ale musiałem chociaż przeprosić...
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