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Alice Oseman va néixer a Kent,
Regne Unit, l’any 1994, i és il·lustradora
i escriptora a temps complet.
Sovint la troben mirant embadocada
la pantalla d’un ordinador, mentre es
qüestiona el significat d’aquesta existència
sense sentit, o fent qualsevol cosa per
evitar comprometre’s en un treball fix.

En Charlie mai no va pensar que podria agradar
a en Nick, però ara són nòvios. Oficialment.
I, a més, comença a sentir-se preparat per
dir aquelles paraules màgiques: t’estimo.
En Nick sent el mateix, però té un munt
de coses al cap, com ara que ha de parlar
amb el seu pare o que en Charlie potser té
un trastorn de l’alimentació.
I amb l’estiu que està esdevenint tardor i un
nou curs per estrenar, en Charlie i en Nick estan
a punt d’aprendre què és realment l’amor…
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i encara queda molt per descobrir.

Pots veure el treball
de l’Alice a:
aliceoseman.com
twitter.com/AliceOseman
instagram.com/aliceoseman
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ADVERT IMENT DE CONT INGUT:
Aquest volum de Heartstopper conté descripcions
de problemes de salut mental, incloent-hi l’anorèxia
i les autolesions. Per a una descripció més detallada
d’aquest contingut, visiteu:
aliceoseman.com/content-warnings

* Acabes d’arribar a la història?
Llegeix els capítols 1 i 2 al VOLUM 1,
el capí tol 3 al VOLUM 2
i el capítol 4 al VOLUM 3!
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10 d’agost

És massa aviat per dir-ho
a en Nick?? Fa uns quatre
mesos que sortim, però sembla
que en faci més!
Hem decidit que
som parella
oficialment,
Uau.

Sí.

i ho hem dit a
s
pràcticament tot
els nostres
companys.
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No, el que dius
té sentit.

Sempre em pots
explicar aquestes
coses.

Fins i tot li vaig explicar el meu
problema estrany amb el menjar...
tot i que estic perfectament
i no cal que s’amoïni.
Però li hauria de dir
que l’estimo?
I si ell no sent
el mateix?
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5. AMOR

Heartstopper 4-CAT.indd 999

7/5/21 10:15

Nick...

T’estimo.

AGOST

Eh...
Vull dir que
estic enamorat
de tu.

Jo...
només
volia
que ho
sabessis.
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I...
no cal
que
també
m’ ho
diguis...
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No cal,
saps?

A veure...
Espero que un dia sí
que m’ ho diguis,
perquè estic molt
enamorat de tu i espero
que acabis sentint

el mateix per mi,
però no et vull
pressionar per...
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...

PLANC

Déu.
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TORI

OLIVER

Què
fas?

Deixeu
d’espiar-me!!

Ha, ha!

Doncs deixa
de declarar-te
tan fort.

SA
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Per què parlaves
sol?
No parlava!!

S’A

SS

EU

Que sí !!
T’ hem sentit!
Estaves
dient

OO OO OO OH , NI CK ,
T ’ ES TI MO TA AA AA AA AN T !
Atac de
pessigolles!

AAA
AAH
NOOOOO!
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Això et passa
per riure’t del teu
germà gran!
HAHAHAA
AAAHA

HAHAHAA
HAHAHA

Vols dir a en Nick
que l’estimes?
...

um...

Sí.
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