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Uma 
história 

hilariante e 
imperdível!

Já tiveste um daqueles dias em que mais valia teres ficado 
na cama? Foi exatamente isso que senti no meu primeiro dia 
de aulas, depois de ter sido apanhada a fazer figuras tristes! 

Mas não te preocupes, porque... tcharan... 
eu dei a volta por cima. 

Tudo começou a melhorar quando a minha melhor amiga 
me incentivou a fazer vídeos e a criar o meu próprio canal 
no YouTube. O que aparentemente seria uma ideia péssima 
transformou-se no conselho mais genial de sempre. Sim... 
parece que há pessoas interessadas nos meus vlogs, e cada 
dia é uma nova aventura para mim e para as minhas amigas.

Aceitei o desafio e vou provar a todos que 
as raparigas também vlogam!

Inclui 

10 DICAS
para criares os 
teus próprios 

vlogs
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Primeiro 
Capítulo

Para: morgan_vive_aqui@hotmail.com

De: lucylocket@freemail.co.uk

Olá, Morgan!

Como estás? Tenho tido TANTAS saudades tuas, especialmente 
hoje que foi o PIOR dia da minha vida. Prepara-te — vai buscar 
gomas, uma mão-cheia — porque aqui vai uma mensagem mesmo 
compridona. Lê com atenção — tens de saber CADA PORMENOR            
e depois dar-me conselhos para eu sobreviver a este ano!

  

Então, hoje foi o meu primeiro dia de aulas desde a mudança para 
Inglaterra, e quem me dera que tivesse sido o último. A sério, QUEM 
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ME DERA NUNCA MAIS VOLTAR ÀQUELE SÍTIO HORRÍVEL. Dirás que 
estou a exagerar, mas não estou nada. Vou contar-te o pesadelo 
tintim por tintim. Preparada? Pronto, a minha mãe deixou-me na 
escola e eu estava nervosíssima. Temos de usar umas fardas no-
jentas: uma blusa esquisita dourada (dá para imaginar? Dourada!), 
saia azul-marinho e casaco, e o pior ainda são os sapatões pretos 
de atacadores. Tudo isto ajudou-me imenso a superar o nervoso 
miudinho — só que não. Como é que se pode ter estofo para isto, 
quando o nosso estofo é feito de poliéster azul-marinho que dá co-
michão? Nojo!

Na secretaria da escola, conheci uma rapariga chamada Hermione 
que vai ser o meu «anjo da guarda». Tem a responsabilidade de 
me fazer a visita guiada e ajudar a instalar. É simpática, mas mui-
to caladinha, de ascendência chinesa, com cabelo preto lustroso                                     
e franja muito lisa. Pois claro que adora o Harry Potter. Tipo, MONTES. 
A escola mais parece um museu — escadarias  e corredores escuros, 
mobília de madeira antiga, casas de banho que mais se assemelham 
a grutas, não há bebedouros nem máquinas de venda automática. 
Estou-te a dizer, parece uma coisa saída de Downton Abbey.

Temos uma stora de Inglês muito simpática chamada Piercy. Tu ias 
adorá-la: é nova e um pouco tolinha — anda sempre de collants 
amarelos garridos (mais propriamente fluorescentes). A parte má 
é que vamos ter de exercitar muita oratória: por exemplo, fichas             
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de leitura e debates. Só a ideia já me deixa com dores de barriga                  
e tu sabes bem porquê!

No intervalo, a Hermione fez-me o resumo do resto da turma, 
incluindo uma miúda chamada Dakota — que parece ser                           
a abelha-mestra do nosso ano — e as respetivas amigas da Dakota. 
Esta é tão espampanante que até chateia — parece-se com a Kate 
Middleton, tem um cabelo castanho comprido muito fixe que é de 
morrer.

ENTÃO PORQUE É QUE FOI O PIOR DIA DA TUA VIDA? Perguntas tu. 
Não me parece assim tão mau.

Espera pelo embate, minha amiga americana! Depois do almoço, 
a Hermione tinha ido buscar qualquer coisa ao cacifo e eu estava 
desesperada para ir à casa de banho, portanto lancei-me porta 
adentro sem ligar aos sinais e sai de lá um RAPAZ.

— Onde é que tu pensas que vais? — perguntou-me ele com 
desdém.

— V-vou … — gaguejei e corri para a das raparigas.

Embaraçoso! Quando finalmente saí de lá, já tinha tocado                               
e tive de acelerar para a aula seguinte. Isto a correr e a olhar para  
o mapa que a Hermione me tinha desenhado quando, de repente, 
tropecei num balde e numa esfregona que estavam no meio                 
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do corredor, escorreguei na água e caí — CATRAPÁS! — de rabo 
no chão. Foi mesmo à porta da sala e toda a gente ficou a olhar 
para mim. Se houvesse um buraco no chão, eu tinha-me enfiado 
nele, mas lá me levantei e fui a cambalear para dentro da sala… com              
a parte de trás da saia toda encharcada. Morgan, estamos a falar de 
TODA encharcada. Toda ENCHARCADA.

— Olhem! Ela fez chichi nas cuecas! — cacarejou a tal Dakota. — A 
miúda nova caiu à água! — E toda a gente se riu.

Fiquei ZANGADÍSSIMA com isto e, sem pensar, abri a boca para 
berrar: «Caí e doeu-me bastante, mas obrigadinha pela atenção.» 
Antes pelo contrário — tens três tentativas para adivinhar o que 
veio a seguir. Pois… O meu problemazinho veio ao de cima, muito 
pior do que antes.

— Caí e d-d-d-d-d-d, d-d-d-d-d-d — desatei a gaguejar. Respirei 
fundo e experimentei outra vez. — Do-do-do-do-do. — Não 
conseguia que as palavras me saíssem, e acabei por desistir.

Fez-se um silêncio incrédulo e eu fiquei ali, especada e vermelha 
como um tomate. Toda a gente olhava para mim, e a Dakota até 
tinha o telemóvel na mão, provavelmente estava a mandar SMS              
a toda a gente que não tivesse visto com os próprios olhos. Não sei 
o que foi pior, o grandioso incidente da gaguez ou a molha épica. 
Seja como for, nunca mais se vão calar com isto! A Hermione tentou 
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animar-me a dizer que a mancha já tinha secado e que mal se via. 
Mas eu percebi que até ela estava chocada com a gravidade da 
gaguez e, em suma, desisti de tentar meter conversa com alguém 
durante o resto do dia.

Agora estou enfiada no meu quarto, cheia de peninha de mim — 
disse ao meu pai que tinha montes de trabalhos de casa, mas acho 
que ele sabe que alguma coisa errada se passa.

  

Montes de beijinhos da tua amiga do peito desgraçada                                              
e envergonhada,

Lucy

   

A Lucy carregou em «enviar» e ficou a olhar para o ecrã 

uns minutos. Queria que a Morgan respondesse de imediato 

e dissesse alguma coisa para a animar, mas, dada a diferença 

horária entre a Inglaterra e os EUA, era pouco provável.

— Lucy! Jantar! — chamou a mãe lá de baixo.

A Lucy suspirou, fechou o computador e deu uma pal-

madinha desanimada no seu gato peludo azul acinzentado,         
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o Frangolino. Nisto, o telemóvel vibra em cima da mesa de 

cabeceira. Boa! Uma mensagem da Morgan!

Morgan: Espera lá. Tu tiveste de usar uma blusa DOURADA??????

A Lucy riu-se — a Morgan devia estar a mandar mensagens 

de debaixo da carteira na escola — e introduziu logo uma 

resposta.

 

 Lucy: INFELIZMENTE, SIM.

Morgan: Não admira que andes stressada 

 Lucy: Lol

Morgan: Lamento pelo teu dia péssimo.

 Lucy: Obg, M

Morgan: Olha, sabes o que te pode animar MESMO  
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 Lucy: Comer cem Donuts? 

Morgan: Claro… até vomitares! E que mais?

 Lucy: Sei no que estás a pensar… e não concordo!

— O jantar está na mesa!

 Lucy: A minha mãe chamou para jantar.

 Falamos mais quando puderes?

Morgan: Claro! Podemos falar daquilo que tu sabes 

A Lucy revirou os olhos com um sorriso à última mensagem 

— sabia em que pensava a amiga e isso NÃO IA acontecer — 

depois largou o telemóvel em cima da cama e arrastou-se 

escada abaixo e cozinha adentro.

— Cá está ela! Mal te vi depois das aulas — disse o pai. — 

Foste logo direitinha ao quarto.
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— Correu tudo bem hoje, fofinha? — perguntou a mãe da 

Lucy afetuosamente. — Tive um dia tão cheio no trabalho, 

mas não deixei de pensar em ti.

— Como eu disse ao pai, f-foi… foi bom — respondeu               

a Lucy, a servir-se do sumo concentrado sem olhar para                   

a mãe. A boa disposição estava a fugir-lhe. — Maggie, 

queres sumo? — perguntou ela, a tentar mudar de as-

sunto. A irmã mais nova assentiu logo e bateu com o copo de 

plástico do Reino do Gelo em cima da mesa.

— Pois nós estamos interessados em saber tudo — disse 

a mãe, a voz preocupada já a fazer nervoso miudinho à Lucy. 

— Não estou a dizer que tiveste um dia mau, mas, sabes, se 

não foi ótimo, não te rales: já todos passámos por isso.

— EU N-N-N-NÃO TIVE UM D-D-DIA MAU! — berrou                 

a Lucy, a rebentar. — Porque é que toda a gente quer sa-

ber da minha vida? N-n-n-não podemos comer a l-l-l-lasanha                 

e pronto?

Apanhou a mãe a lançar um olhar ansioso ao pai, e soube 

o que ISSO queria dizer. A gaguez. Só piorava quando ela 

se sentia stressada ou ansiosa e, embora a Lucy tentasse           
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varrer os acontecimentos do dia para debaixo do tapete,        

a gaguez dizia a verdade a toda a família alto e bom som, 

e denunciava que algo de pavoroso se tinha passado. Desejou 

poder voltar ao quarto e continuar a trocar mensagens com    

a Morgan — pelo menos a melhor amiga sabia fazê-la rir.

Parecia que o pai compreendia que a ela não lhe apetecia 

conversas, e lançou-se logo num monólogo sobre o melhor 

filme da série Toy Story e, assim que a Lucy conseguiu 

escapulir-se, correu logo escada acima.

Lucy: Voltei!

 Morgan: Miúda, tou na cantina a almoçar 

 as batatas espiraladas que tu adoras

Lucy: PROVOCADORA! Acho que aqui não há espiraladas 

 Morgan: Como foi o jantar?

Lucy: Continuo maldisposta e a minha mãe só piora as coisas
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 Morgan: Se-ca! Precisas de te animar… 

 São horas daquilo que tu sabes!

Lucy: Ha, ha. Nem por sombras!

 Morgan: Vá lá… Cria um vlog e põe online, 

 para eu poder ver com o resto da malta 

Lucy: SOU TÍMIDA

 Morgan: Podias tentar … VÁ LÁ, LUCE 

Lucy: Desculpa, não me apetece  

 Morgan: Foste ótima enquanto 

 convidada do meu vlog

Lucy: Não fiz grande coisa, M! Estávamos 

só a fazer panquecas, não foi?
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 Morgan: És um talento em bruto! 

Lucy: Tu fazes vlogs espantosos, M, 

mas eu seria um pavor sozinha 

 Morgan: NÃO CONCORDO. Tenho 

 de me despachar… Falamos em breve? 

Lucy: Pois. Deseja-me sorte p amanhã 

 Morgan: MANDO BATATAS EXTRA 

 ESPIRALADAS DA SORTE BJS

A Lucy sentou-se à chinês em cima da cama, a olhar para 

o vazio. Sentia-se cansada e um pouco chateada — a Morgan 

era uma amiga ótima, mas porque é que pensava que, 

criando um estúpido de um vlog, ficaria tudo bem? A Lucy 

já tinha passado vergonhas que chegassem para um só dia!

Não, decidiu ela, a única maneira de sobreviver às aulas 

em Downton Abbey seria andar discreta, caminhar devagar 
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para não escorregar em poças gigantescas e evitar abrir 

a boca por completo. O Frangolino saltou-lhe para o colo 

e lançou-lhe um olhar de pena. Ele tinha razão — a ideia dela 

não era propriamente receita de diversão e popularidade 

—, mas era segura e, achava a Lucy, a única opção. Foi lavar               

os dentes, passou pela câmara digital por estrear que a Mor-

gan lhe oferecera à despedida. Deu-lhe uma palmadinha afe-

tuosa. Que saudades da maluca da amiga! Mas fazer vlogs 

não a iria ajudar a aguentar as aulas no dia seguinte. Come-

çava ali a Missão Invisível.
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Segundo 
Capítulo

— Pronto, não querem olhar mais? — resmungou a Lucy de si 

para consigo na manhã seguinte. Dirigia-se à sala de aula para 

a chamada, e evitava o olhar insistente de um grupo de rapazes 

ao pé dos cacifos. Como continuavam basbaques, ela aperce-

beu-se de que eles nem sequer tinham estado na sala dela no 

dia anterior — portanto, não podiam saber do Incidente.

Se calhar ela tinha alguma coisa na cara? Seria um macaco 

no nariz? Papel higiénico num sapato? Passou a mão pelo ca-

belo, como quem não quer a coisa, não fosse haver flocos de 

cereais perdidos — ao pequeno-almoço, a Maggie parecia ter 

estado a treinar para o Campeonato Mundial de Lançamento 

com a Colher. Mas não havia flocos de cereais perdidos. Uma 

rapariga mais velha com risco preto nos olhos ergueu o sobro-

lho com ar de compreensão ao passar pela Lucy.
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O que foi? A Lucy encolheu os ombros. Para onde é que 

estão todos a olhar?

Um guincho alto da Dakota e das amigas no segundo 

em que ela entrou na sala, seguido de rajadas de risinhos 

e sussurros tipo «Chiu que ela ouve-te!» dos outros alunos 

confirmaram que se passava realmente qualquer coisa.                          

A Lucy susteve o impulso de virar costas e rumar direitinha 

ao corredor. Avistou a Hermione, aliviada, e foi logo ter com 

ela.

— O que se p-p-passa? — perguntou ela num sussurro. — 

Tenho alguma coisa na cara?

— Não — respondeu a Hermione, a levantar a cabeça           

da arrumação metódica que estava a dar ao recheio do esto-

jo do Harry Potter. — Estás bem. Senta-te.

A Lucy sentou-se, mas continuou a olhar em 

redor, nervosa.

— Porque é que se estavam a r-r-rir? Lá fora          

também olharam.

— Bem, deles não sei, mas posso dizer-te que, metade 

do tempo, não faço a mínima ideia do que é que a Dakota                
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e suas lacaias querem. São um mistério muito próprio,                      

e desde a escola primária. Ali a Kayleigh — a Hermione 

apontou com a cabeça para uma miúda de ar rijo com cabelo 

lisíssimo e camadas de corretor na pele borbulhenta. — 

Arranja brigas por dá cá aquela palha, e a Ameeka — disse, 

apontando então para uma rapariga alta que conseguia dar 

um ar intensamente amuado, mesmo a rir-se das observações 

da Dakota. — Bem… não faço ideia, realmente. Ela é o maior 

mistério de todos. — A Hermione pôs a tampa na 

caneta cor de laranja com aroma e tornou a olhar 

para a Lucy. — Mas a sério: tu estás com ar normal.

Porém, os risinhos e olhares de soslaio continuaram até 

a stora Piercy — hoje de collants verde-lima — entrar e fazer 

a chamada. Não eram só as amiguinhas da Dakota — toda 

a gente, tirando a Hermione e a stora, parecia obcecada em 

olhar na direção da Lucy. Sacou do telemóvel e disparou uma 

mensagem rápida para a Morgan.

Lucy: A escola hoje está UMA ESQUISITICE PEGADA! 

REZA POR MIM!
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Os segredinhos continuaram, mas mais moderados, nas 

aulas de Inglês e Ciências dessa manhã. Uma Lucy muito 

incomodada tentou não dar nas vistas ou desviar as atenções, 

de cabeça à roda com aquilo. Não ouviu uma única palavra 

do que os stores diziam e fantasiou que chegava a casa                           

e que se fechava no quarto. Se a Morgan lá estivesse, saberia 

de imediato o que se passava — embora a Hermione fosse 

simpática, não parecia propriamente captar a onda dos 

outros miúdos. A Lucy tinha a impressão de que ela estava 

quase sempre perdida num mundo de sonho, provavelmente 

cheio de feiticeiros e corujas e elfos domésticos. A Lucy deu 

consigo a pensar se a Hermione teria amigas antes de ela ter 

chegado à escola.

Contudo, ao almoço, sentiu-se grata por ter a Hermione 

a seu lado, e as raparigas depressa se entregaram a uma 

discussão acalorada sobre quem teria perdido uma orelha 

nos Talismãs da Morte, o Fred ou o George Weasley.

— Ah, espera, eu sei como resolver essa discussão — 

disse a Hermione. — Há uma página de fãs espantosa onde 

compilaram TANTAS informações sobre a série toda, tipo, 
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centenas de factos. Obviamente já sei a maio-

ria deles, mas por vezes tenho de verificar uma 

coisa por outra quando não tenho os livros comigo, tipo                                               

o nome do Pygmy Puff da Ginny. — Ela sacou do telemó-

vel da mochila e desatou a teclar. — Ora cá está… espera, 

o que é isto? Alguém postou um link para o YouTube na mi-

nha página do Facebook, aleatoriamente.

A Lucy esperou enquanto a Hermione olhava para                         

o ecrã do telemóvel, a ver um clipe de vídeo barulhento uns 

segundos, enfiando depois o telemóvel na mochila outra vez. 

Pausa.

— Esta massa com queijo até não está nada mal para           

almoço na cantina, não achas? — perguntou, numa voz estra-

nhamente alta, dando uma garfada enorme.

— Hum, Hermione? — perguntou a Lucy. — O que dizia        

a página? Foi o Fred ou o George?

— Ahpoisdepoisvejotouesganadacomfome.

A Lucy olhou para ela.

— O que era o v-v-vídeo no teu telemóvel?

— Nada — respondeu a Hermione. — Nadinha de nada.
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— Deve ter sido alguma c-c-coisa — disse a Lucy com um 

sorriso ansioso. — Estás muito estranha.

A Hermione deitou energicamente sal e pimenta no prato. 

Por fim, murmurou:

— Nem queiras saber.

O almoço empapado da cantina mais parecia um pedaço 

de chumbo no estômago da Lucy. Aquilo era obviamente 

mau — mas o que diabo seria?

— Mostra-me — pediu. — Por favor.

A Hermione suspirou.

— Acho que vais acabar por descobrir. — Ela levou a mão 

à mochila, devagar, e sacou do telemóvel. Abriu o Facebook, 

passou-o à Lucy e voltou logo a enfardar a comida.

A Lucy ficou boquiaberta quando viu o que estava no 

ecrã. Era ela — cabelo castanho feio, cara corada, farda nova 

horrorosa… e a saia encharcada.

Ontem havia alguém a filmá-la! Aquilo não podia estar           

a acontecer. Reproduziu o vídeo do princípio. Estava lá tudo, 

dez vezes mais embaraçoso do que se lembrava, a gaguez 

parecia durar horas e a turma inteira a mirá-la fixamente.
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— Caí e d-d-d-d-d-d, d-d-d-d-d-d. — A Lucy sentiu a cara 

a arder ao reviver aquele momento horrível. DAKOTA! Tinha 

sido ela a filmar. Tinha o telemóvel à vista, a Lucy lembrava-

-se. Agora estava no YouTube, para TODA A GENTE ver. Sen-

tiu os olhos cheios de lágrimas de raiva.

— É p-p-por isto q-q-que toda a gente anda a olhar            

p-p-para mim, não é?

A Hermione engoliu em seco.

— Talvez. Se calhar.

— Já tem 73 visualizações no YouTube. Minha nossa 

senhora, alguém remisturou e juntou música de dança! —                

A Lucy levou as mãos à cara, horrorizada.

— A Dakota deve ter enviado o link a toda a gente — co-

mentou a Hermione, agarrando no telemóvel outra vez. — 

Está sempre a fazer cenas destas, mas esta foi mesmo baixa.

A Lucy sentiu-se enjoada, um estranho misto de pânico           

e raiva a dominá-la.

— Esta é a p-p-pior maneira de as p-p-pessoas me conhe-

cerem. Não p-p-posso crer que ela tenha feito isto — nem 

sequer me conhece!
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— É uma grande cabra — disse a Hermione a encolher 

os ombros. — Adora fazer os outros passarem vergonhas, 

mas tu ficarás bem: as pessoas hão de conhecer quem és 

realmente. Este vídeo estúpido é enganoso e toda a gente       

o há de esquecer daqui a cinco minutos.

A Lucy pensou na Morgan.

— Até t-t-tem graça — disse. — A melhor amiga que deixei 

em casa, a Morgan, adora fazer vídeos para o YouTube, mas 

bons, apenas da sua própria vida. Vlogs. Tem-me encorajado 

a fazer também. Acho que agora já não é preciso, a Dakota 

já os fez p-p-por mim! Ena, quem me dera poder vingar-me.

— A Morgan quer que faças vlogs de quê? — perguntou 

a Hermione.

— Sei lá. Cenas da minha vida, os meus 

passatempos, o que faço todos os dias, — respondeu 

a Lucy. Deu um pontapé à mesa de tanta frustração. 

— Mas eu seria um desastre na Internet, como                   

a Dakota acabou de p-p-provar. Ao mundo inteiro.

— Desculpa, mas eu não concordo nada com isso! — 

disse uma voz numa mesa vizinha. A Lucy sobressaltou-se. 
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— Acho que serias ótima! — Uma loura de rabo de cavalo 

no cocuruto chegou-se à mesa delas e sentou-se, virada 

para a Lucy. Esta reconhecia-a vagamente do grupo de 

estudo. — Fazer vlogs é espantoso, tu irias adorar! Conheces 

a VeludoVermelho?

A Lucy fez que sim com a cabeça.

— C-c-claro. Ela é ótima.

A VeludoVermelho era uma das apresentadoras do 

YouTube mais famosas do planeta — tinha sido uma grande 

inspiração para a Morgan, e a Lucy adorava as dicas de 

autoconfiança que ela dava. Juntas, tinham visto centenas        

de vídeos dela.

— Pois é! Quer dizer, na semana passada, chegou aos 

quinze milhões de subscritores! — continuou a rapariga. —  

É uma loucura!

— Mas não me parece que a Lucy esteja preparada para 

lhe fazer sombra, Abby — disse a Hermione. — Quinze 

milhões é uma meta difícil!

— Mas é isso mesmo. Não é preciso ser a VeludoVer-

melho para fazer um vlog; QUALQUER pessoa o pode fazer             
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— insistiu a rapariga. — Chamo-me Abby, já agora — acres-

centou, sorrindo para a Lucy. — Garanto--te — continuou ela                  

—, o meu irmão e um amigo dele passam a vida nisso. Até 

têm um canal deles no YouTube. O nome é bastante estú-

pido — Traquinastein — e só fazem disparates armados em 

parvos. Mas parece que gostam deles e já contam com um 

belo exército de subscritores.

— Fixe, vou ver do que se trata! — exclamou a Lucy,               

a sorrir. — A minha melhor amiga na América é vlogger e tem 

tentado que eu comece também. Até me deu uma câmara 

digital para eu experimentar, mas acho que não tenho auto-

confiança para me safar. Acabei de ver aquele vídeo de mim 

e só me confirmou o f-f-fiasco que seria.

— Disparate — disse a Abby, tirando uma uva da sala-

da de frutas da Lucy. — Vê a coisa desta forma: com aquele 

vídeo, foi a Dakota a controlar tudo, mas, se fores TU a con-

trolar a gravação, podes fazê-la perfeita — e teres uma doce 

vingança.

— Ela tem razão — disse a Hermione, de sobrancelha 

erguida.
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— Se já tiveres uma câmara, não há impedimentos! — 

continuou a Abby. — Podias gravar algo breve e fofo para 

começar. Toda a gente vai ficar interessada em saber o que       

a rapariga nova tem a dizer — e a Dakota vai ficar furiosa.

A Lucy suspirou. Era uma tentação.

— Anda lá — disse a Abby, tirando outra uva, lançando-a 

no ar e apanhando-a na boca. — Onde é que moras? Posso 

lá ir depois das aulas ajudar-te a montar tudo. A Hermione 

também vai, não vais, Hermione?

A Hermione encolheu os ombros, e a Lucy riu-se. Tal como 

a Morgan, a Abby não aceitava recusas. Fosse como fosse, 

nesta altura, o que é que podia acontecer de mal?

ÚLTIMA HORA… VLOGGING VAI ARRANCAR! A Lucy man-

dou uma mensagem instantânea à Morgan depois do al-

moço. Mesmo que fosse a pior ideia no Mundo das Ideias            

Mesmo Más, pelo menos esta mensagem agradaria à sua 

melhor amiga.
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VLOG 1

TRANSIÇÃO: QUARTO DA LUCY — NOITE

A LUCY está sentada na beira da cama a falar para a câmara, de calças 

de ganga e camisola com capuz. O FRANGOLINO dorme em segundo 

plano, enrolado na almofada da Lucy.

LUCY

Isto está ligado? Espera aí. 

(avança para a câmara e mexe em qualquer coisa)

17h30

É um prazer conhecer-te!
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OK, esperemos que esteja melhor. 

Estou a estrear esta câmara. 

Aqui… vamos nós.

(pigarreia e acena)

O-o-olá, malta! Eu sou a Lucy, 

e este é o meu quarto. Não sei 

bem com quem é que estou 

a falar, parece-me esquisito — mas pronto! Bem-vindos! 

Estou a fazer este vídeo para dizer o-o-o…

(respira fundo)

OLÁ.

(revira os olhos)

Hum, p-p-pois.

(respira fundo)

Pois, então. Sou um bocadinho g-g-gaga. Coisa que, 

provavelmente, vocês já sabem, se tiverem visto aquele vídeo 

completamente embaraçoso que anda a circular. Alguém 

da minha t-t-turma decidiu que seria TÃO cómico publicar isso 

na Internet (o-obrigadinha, Dakota) — como se c-c-cair de rabo 

no chão em frente à turma toda não fosse já um stresse.
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(estende a mão para fazer festinhas 

no Frangolino)

Enfim, eu queria desanuviar 

o ambiente e mostrar outro lado 

meu. As minhas amigas convence-

ram-me a fazer isto. Querem que 

eu c-c-conte cinco coisas interessantes sobre mim, 

como fazem outras vloggers famosas, tipo a VeludoVermelho. 

Ela obviamente tem montes de cenas interessantes para dizer, tipo, 

é embaixadora de uma marca para beneficência infantil. 

Segundo, ela tem quinze milhões de subs-subscritores 

e um namorado podre de bom. Ha-ha! Bem, parece-me que 

a primeira coisa é que consigo controlar a gaguez a maior parte das 

vezes. Também não fico vermelha como um tomate nem olho 

para a porta da sala a cada cinco segundos, como fiz na escola! 

Acontece às vezes quando estou nervosa. Quando estou aqui 

no meu quarto, ou na descontra com os amigos, a gaguez 

acalma e consigo defender a minha posição mais depressa.

Sou apenas uma rapariga normal, a sério.

(sorri e encolhe os ombros)
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Segunda coisa? Adoro bichos, todos os animais! Gatos, cães, 

orangotangos — gosto de tudo. A minha mãe é médica 

veterinária, portanto deve ser por isso. Terceira… hum… difícil. 

Deu-me uma branca agora.

Ruídos de incentivo da ABBY 

e da HERMIONE, fora 

do ângulo de visão.

LUCY (CONTINUAÇÃO)

Oh, pronto, acabei de me 

mudar dos Estados Unidos 

para a Inglaterra… e queria dar-me com gente nova.

(tapa a cara com a mão, e destapa)

Oh, meu Deus, mas que coisa mais chocha! E que mais posso 

dizer… Quarta — adoro cantar, músicas da Taylor Swift 

principalmente, mas só faço isso no duche, 

portanto nunca me vão ouvir — ha, ha! 

Quinta… consigo tocar no nariz com a língua.

(faz isto e ri-se)
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Seja como for, duvido que haja alguém a ver, mas se estiveres 

aí, obrigada por me deixares ser como sou normalmente, em 

vez da palerma toda nervosa e corada do vídeo da D-D-Dakota! 

Vou criar um canal e carregar isto, estou a rezar para descobrir 

como se faz. Espero que gostes. Ah, a propósito: este é o meu 

visual sem o uniforme — hashtag «amoroso» — da escola.

FRANGOLINO

Miau!

O Frangolino acordou e caminha para a Lucy, a miar ruidosamente.

LUCY

P.S. Este é a meu gato, chama-se Frangolino porque se parece 

com o personagem galináceo dos Looney Tunes. 

AF_M_GirlsCanVlog PT.indd   30 16/09/16   19:37



29

(sorri e faz adeus)

Adeus, malta!

TRANSIÇÃO: ECRÃ NEGRO

Visualizações: 25 e a aumentar

Subscritores: 10

Comentários:

MorganMágica: Tenho tanto orgulho em ti! Mais! Mais! Mais!

hashtagHermione: Boa, miúda! Vou pôr isto no Facebook JÁ.

princesa_gato: GATO ESPETACULAR! MAIS VLOGS COM O BICHANO SFF!

RaparigaTímida1: Odeio falar em público e fico perra nas aulas 

também — obg pela coragem de te mostrares! Espero ver outro vlog 

teu em breve! Bjs

(desce para ver mais 8 comentários)
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Uma 
história 

hilariante e 
imperdível!

Já tiveste um daqueles dias em que mais valia teres ficado 
na cama? Foi exatamente isso que senti no meu primeiro dia 
de aulas, depois de ter sido apanhada a fazer figuras tristes! 

Mas não te preocupes, porque... tcharan... 
eu dei a volta por cima. 

Tudo começou a melhorar quando a minha melhor amiga 
me incentivou a fazer vídeos e a criar o meu próprio canal 
no YouTube. O que aparentemente seria uma ideia péssima 
transformou-se no conselho mais genial de sempre. Sim... 
parece que há pessoas interessadas nos meus vlogs, e cada 
dia é uma nova aventura para mim e para as minhas amigas.

Aceitei o desafio e vou provar a todos que 
as raparigas também vlogam!
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