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Cześć! Oto w Heartstopper Yearbook! Mam na imię Alice  
i to ja napisałam i narysowałam serię komiksów Heartstopper.

Od lat chodziło mi po głowie stworzenie heartstopperowego 
notatnika, ale ta książka stała się czymś znacznie więcej.  

To celebracja całej dotychczasowej podróży z Heartstopperem, 
od pierwszych szkiców z 2013 roku po serial Netfliksa  
z roku 2022, możliwej dzięki niesamowitemu wsparciu  

czytelników z całego świata.

W tej książce dzielę się z Wami mnóstwem fantastycznych 
rzeczy: moimi pierwszymi szkicami Nicka i Charliego, nowym 

komiksem o początkach związku Tary i Darcy, a nawet 
poradnikiem, jak narysować postaci z Heartstoppera. Będę 
do Was zaglądać w różnych miejscach tej książki, żeby 
opowiedzieć Wam więcej o rysunkach, historii, procesie  

twórczym i różnych innych sprawach.

Mam nadzieję, że nowe i stare rysunki sprawią Wam radość!

Alice x
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Hej! To ja – twórczyni, autorka i ilustratorka Heartstoppera! 
Jestem introwertyczką i trochę też pracoholiczką. Uwielbiam 
spędzać całe dnie na pracy twórczej.

komiksy

Digimon

włoską kuchnię 

tłumów

wczesnego wstawania

horrorów

P R O F I L  PO ST A C I

.

IMIĘ I NAZWISKO
 Al ice Oseman
URODZINY 
 16 paźdz iern ika
ZAWÓD
 Pisarka / i lust ratorka
ZAIMKI 
 ona / on i

L U B I N I E  L U B I 
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The Tour i st  - Rad iohead
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Kiedy tworzyłam postać Nicka, chciałam, żeby był łagodnym 
olbrzymem – z pozoru 

„
ziomem”, ale w sercu chłopcem 

troskliwym i kochanym. Często bywa słusznie porównywany  
do golden retrievera. Lubi płynąć z prądem.

sport

Marvela

psy

tyranów

horrorów

robaków

P R O F I L  PO ST A C I
IMIĘ I NAZWISKO
 Nick Nelson
URODZINY 
 4 września
KLASA (W PIERWSZYM TOMIE)
 1 1
ZAIMKI 
 on / jego

L U B I N I E  L U B I 

.
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Everywhere – Fleetwood Mac
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Charlie to pierwsza postać z cyklu Heartstopper, którą wymyśliłam! 
Stworzyłam go, kiedy pisałam moją pierwszą powieść YA – Solitaire. 
Charlie bardzo dużo myśli i analizuje, jest introwertykiem i bywa 
nerdem, ale ma też pewność siebie kogoś, kto wie, kim jest 
i czego chce od życia.

klasyczną literaturę grecką

indie rocka

astronomię

 dni z gorszym stanem  
psychicznym

zimna

braku wi-fi

P R O F I L  PO ST A C I
IMIĘ I NAZWISKO
 Char l ie Spring
URODZINY 
 27 kwietn ia
KLASA (W PIERWSZYM TOMIE)
 10
ZAIMKI 
 on / jego

L U B I N I E  L U B I 

.
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Boyfr i end – Best  Coast
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W serii Heartstopper występuje mnóstwo postaci LGBTQ+,  
na przestrzeni lat stworzyłam zatem wiele ilustracji  

z motywem dumy. Duma może oznaczać różne rzeczy dla 
różnych ludzi – może być protestem, celebracją, tożsamością, 
sposobem na znalezienie przyjaciół i rodziny albo połączeniem 

tego wszystkiego. Mnie ogromną radość sprawia kreowanie  
ekipy Heartstopper odnajdującej siłę, miłość, radość  

i moc w swoich tożsamościach LGBTQ+!

DUMA



DUMA



Choć wiele zmieniło się na lepsze w kwestii praw osób  
LGBTQ+, wciąż jeszcze jest przed nami mnóstwo pracy.  
Ekipa Heartstopper nie tylko celebruje swoją dumę, ale  
też walczy o prawa osób LGBTQ+, takie jak: równy  

dostęp do usług medycznych dla osób trans  
i reforma ustawy o uznawaniu płci. 









Heartstopper ma długą i skomplikowaną 
historię! Zaczęłam wrzucać komiks do sieci 
w 2016 roku, ale Nicka i Charliego po raz 

pierwszy narysowałam trzy lata wcześniej, kiedy 
publikowałam swoją debiutancką 

powieść Solitaire. W kolejnych 
latach powstały setki szkiców – 
w tym wiele rysunków postaci 
z Heartstoppera – a mój styl 

i projekty Nicka i Charliego 
bardzo się zmieniły. 

Pozwólcie więc, 
że zabiorę Was 
w przeszłość, 

do czasów, kiedy 
narysowałam Nicka 

i Charliego pierwszy raz… 

Sztuka 
Heartstoppera
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Najstarsze wizerunki Nicka i Charliego, jakie 
udało mi się znaleźć, pochodzą z 2013 roku. 
Miałam wtedy osiemnaście lat i podpisałam 
swoją pierwszą umowę na 

książkę Solitaire, w której Nick 
i Charlie są bohaterami drugoplanowymi, 

tworzącymi już trwały, pełen miłości związek. 
Pokochałam ich i zaczęłam się zastanawiać…  

jak chłopcy się poznali?

W kilku tanich zeszytach narysowałam dwa 
krótkie komiksy o początkach Nicka i Charliego 

– to znaczy o tym, jak zostali parą. Obaj 
znacznie się w nich różnili od tego, co znalazło 
się w ostatecznej wersji ich losów. Jednak nawet 
na tych wczesnych szkicach widać rodzący się 
styl Heartstoppera. Wydaje mi się, że tworzenie 
tych dwóch pierwszych komiksów sprawiło, że 
zakochałam się w historii Nicka i Charliego 

i postanowiłam opowiedzieć ją kiedyś porządnie!

Nie mam zbyt wielu szkiców z tamtego czasu. 
Ale oto jeden z nich! Wydaje mi się, że to 

absolutnie pierwszy wizerunek Charliego Springa!

2013
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2014
W 2013 roku dostałam mój pierwszy tablet graficzny 
– Wacom Bamboo – ale dopiero rok później po raz 
pierwszy narysowałam na nim moich bohaterów.  
To pierwsze cyfrowe wizerunki Nicka i Charliego! 

Używałam darmowego programu GIMP i nie bardzo 
wiedziałam, co robię, ale miałam dużo radochy, 

próbując zrozumieć, jak działają  
te wszystkie guziczki. 
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2015
To wtedy zaczęłam tworzyć dużo cyfrowych 

grafik. Dobrze już radziłam sobie z programem 
GIMP i postanowiłam kupić Photoshopa, który 
oferuje znacznie więcej narzędzi; bardzo mi 
pomógł rozwinąć umiejętności. Nick i Charlie 
często byli tematem moich rysunków, także 
podczas wyzwania 30 Day OTP Challenge,  
które postawiłam sobie w tamtym roku.
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normalne 

ubrania


