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Acerca deste livro

Ela é a rapariga do sorriso contagiante e do cabelo 
impossivelmente perfeito que passou do hobby de escrever 
num blogue a um fenómeno mundial no mundo dos blogues 
e vlogs.

No entanto, embora seja internacionalmente famosa, a 
Zoella ainda é, como ela mesma diz, uma miúda normal, e é 
isso que tanto adoras nela.

Podes ser o tipo de fã que segue as dicas de beleza e as 
sugestões de compras da Zoella, ou talvez gostes de saber 
o que há de novo nas relações dela com os outros vloggers, 
especialmente com o seu namorado, o Alfie Deyes. Quem 
sabe também gostasses de ter um blogue ou vlog e 
consideres a Zoe o modelo perfeito.

Este divertido livro está cheio de testes e factos relacionados 
com a tua miúda online preferida, e inclui muitas dicas 
sobre como tornares-te, também, uma estrela da Internet.

Agarra numa caneta e segue as instruções no cimo de cada 
página — encontrarás todas as respostas no fim do livro. 
Por que esperas? Como diria a Zoe: «Sê feliz! Diverte-te!»
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És a sua fã n.º 1?

PENSAS QUE SABES MUITO ACERCA DA ZOE? POIS AQUI 
TENS A TUA OPORTUNIDADE DE O PROVAR, RESPONDENDO 

ÀS PERGUNTAS DE ESCOLHA MÚLTIPLA ABAIXO.  
VERIFICA OS FACTOS NA  PÁGINA 91.

1. Que emprego tinha a Zoe quando criou o seu blogue, 
«Zoella», em 2009?

a. Empregada de loja

b. Estagiária numa empresa de design de interiores

c. Esteticista em formação

2. Certa vez, a Zoe fez um vídeo que tem demasiada 
vergonha de pôr online, no qual estava às cavalitas 
da Louise e ambas tinham cobertores por cima das 
cabeças, a fingir que eram…

a. Fantasmas

b. Traças

c. Um camelo

3. Certa ocasião ela passou grande vergonha quando viu 
uma cantora famosa numa loja e pôs o CD dela a tocar 
demasiado alto para a amiga que estava ao telefone. 
Mas quem era essa cantora?

a. Björk

b. Meghan Trainor

c. Paloma Faith
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4. O título do blogue, «Zoella», é…

a. O nome do animal de estimação dela

b. A sua alcunha

c. O nome do seu amigo imaginário

5. Qual é a altura da Zoe?

a. 1,62 m

b. 1,68 m

c. 1,66 m

6. O primeiro texto do seu blogue, que ela entretanto 
apagou, era sobre o elenco de que programa 
televisivo?

a. Friends

b. Saved by the Bell

c. Skins

7. A Zoe faz anos no mesmo diz que…

a. Lady Gaga

b. Justin Bieber

c. Rihanna

8. Ela passou no exame de condução ao fim de quantas 
tentativas?

a. Uma

b. Duas

c. Três

9. Qual é o nome da conta do avô dela no Instagram?

a. Supergramp

b. Grandadchippy

c. Grandadrules
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10. Quando era pequena, ela tinha caracóis…

a. Ruivos

b. Louros

c. Castanhos

11. Quais é que o Alfie disse que eram as três coisas mais 
irritantes na Zoe?

a. Fazer barulho a beber, ser desarrumada e dormir 
no sofá

b. Ter um riso esquisito, ser mandona, não ouvir

c. Sonhar acordada, discutir, ser demasiado arrumada

12. Quais foram as três coisas que a Zoe disse que eram 
as mais irritantes no Alfie?

a. A preguiça, o riso e as histórias intermináveis

b. A teimosia, roubar-lhe os aparelhos eletrónicos,  
o temperamento explosivo

c. Comer na cama, passar demasiado tempo na casa 
de banho e espirrar ruidosamente

13. Um dos sítios que ela mais gosta de visitar é um 
parque temático antigo…

a. Na Ilha de Wight

b. Nas Maldivas

c. Em Brighton

14. A Zoe comprou bilhetes de avião no aniversário do 
Alfie, em 2014, para irem…

a. A Paris

b. A Roma

c. A Nova Iorque
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Beleza e compras

A ZOE «TESTA» MUITOS PRODUTOS DE BELEZA E ADORA 
FAZER COMPRAS. RESPONDE A ESTE DIVERTIDO 

QUESTIONÁRIO SOBRE O ESTILO DA ZOE E OS SEUS 
PRODUTOS PREFERIDOS, PREENCHENDO OS ESPAÇOS EM 
BRANCO. DEPOIS TENS UMA ZONA PARA ADICIONARES AS 
TUAS PRÓPRIAS DICAS DE ESTILO. CONFERE NA PÁGINA 91 

AS TUAS RESPOSTAS ACERCA DA ZOE.

1. Na frente de uma bolsa de cosméticos da linha de 
produtos da Zoe está pintado um porquinho-da-índia. 
Que acessório usa ele?  

.............................................................................................

Desenha aqui a tua bolsa para adicionar à linha da Zoe.
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2. O que é que a Zoe gosta de usar nos dias em que não 

precisa de sair?  

E tu?  

3. A Zoe diz que se sente frustrada quando compra 
óculos de sol porque acha que a cabeça dela tem a 
forma de que vegetal?

Todos temos formas e tamanhos diferentes. Que acessórios tens 

mais dificuldade em comprar e porquê?   

 

4. A gama de produtos de beleza da Zoe inclui um 

perfume chamado «Blissful         ».

Se fosses lançar o teu próprio perfume, que nome lhe darias?  

 

5. Para dar volume ao cabelo, a Zoe usa sempre mousse 
nas raízes. Prefere uma mousse mais cara ou mais 

barata?   

 

Que segredo partilharias se fizesses um vlog ou escrevesses um 

texto num blogue sobre a tua aparência?   
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6. Quando lhe perguntaram que traço do rosto mais 

gostava de realçar, a Zoe disse que eram os lábios ou 

os olhos?  

Já podes imaginar qual vai ser a tua pergunta! Para qual dos 
teus traços fabulosos mais gostas de chamar a atenção?  

 

7. Numa demonstração de maquilhagem para o dia de 
São Valentim, a Zoe falou de um batom que era o seu 
«batom preferido de todos os tempos». Qual o seu 
nome? 

 

OK, e qual é o teu batom preferido de todos os tempos? 

 

8. Uma vez, a Zoe contou que tem uma almofada em 
forma de bolacha! Que tipo de bolacha? 

 

Qual é o objeto de decoração mais invulgar do teu quarto? 
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Faz tu mesma!

COMEÇAR UM BLOGUE OU VLOG PODE PARECER 
ASSUSTADOR, MAS PORQUE NÃO EXPERIMENTAS? A ZOE 
TEM EXCELENTES CONSELHOS PARA TI, QUE FARÃO AS 

COISAS CORREREM DA MELHOR FORMA POSSÍVEL. 

Se tu gostares de ver algo, os teus leitores ou espetadores 
também gostarão…

«Acho que o mais importante, e que faz a coisa realmente 
resultar, é: se te divertires, se fores genuína e filmares 

algo que tu própria verias, isso torna-se contagiante e as 
outras pessoas também quererão vê-lo.»

A Zoe diz que uma das coisas que é mais importante 
lembrar é que deves ser tu mesma. Ela é uma miúda 
normal, que partilha a sua vida através do vlog, e isso  
é algo com que os seus espetadores podem empatizar.

«Desde que estejas a esforçar-te e a filmar coisas  
de que gostas e que interessem ao teu público,  

então vais sair-te bem.»
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Envolve-te com os teus seguidores…

«O teu público é quem faz o teu sucesso, portanto tens 
de retribuir, na medida do possível.»

Manter um vlog ou um blogue é uma excelente oportunidade 
para partilhares as tuas experiências e ajudares outras 
pessoas que podem estar a passar por situações semelhantes. 
No seu vlog, a Zoe dá às suas seguidoras conselhos sobre 
muitas coisas, desde rapazes e namoros a problemas mais 
gerais da vida de jovens como ela.

«Pode dizer-se que sou uma espécie de conselheira 
sentimental dos tempos modernos.»

Lembra-te de descontrair…

«Eu costumava ficar tão nervosa! Mas com o tempo a 
câmara torna-se nossa amiga. Sê tu própria, fala de 
coisas que te apaixonam e de que gostes. E pergunta  

a pessoas que conheças se alguém faz vídeos.»

A Zoe diz que, por vezes, gerir o sucesso do seu canal no 
YouTube pode ser stressante. Quando isto acontece, ela 
tira algum tempo para si, longe da câmara. Nunca deves 
sentir-te pressionada para publicar, e, se precisares de uma 
pausa, fá-la.

«O que é ótimo é que o teu público sabe que és humana 
e, se lhes disseres que precisas de uns dias de pausa 

das filmagens, eles não se vão importar.»
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Quando estiveres a tentar escolher um tema para o teu 
blogue ou vlog, começa por pensar em coisas que te 
interessam. Se te interessares realmente por um assunto e 
souberes muito sobre ele, o teu entusiasmo transparecerá 
nas tuas publicações.

«Eu escolho escrever sobre algo de que gostei,  
as coisas que comprei, e ainda as minhas  

opiniões sobre certos produtos.»

Uma boa forma de atrair atenção para o teu blogue ou vlog 
é envolveres-te com a comunidade online e começares a 
seguir outros bloggers. Quando a Zoe começou a escrever 
o seu blogue, entrou para o Twitter e tornou-se parte da 
comunidade de escritores sobre moda e beleza.

«Eu lia e comentava outros blogues  
(fazia comentários pessoais, não colocava apenas  

o link para o meu blogue) e mais pessoas acabaram  
por visitar o meu e por me seguirem.»

Quando começares o teu blogue ou vlog, é bom lembrar que 
precisarás de tempo para criar uma base de seguidores, 
portanto tem paciência. O mais importante é envolveres-te 
e divertires-te.

«Eu sei que pode ser frustrante para todas aquelas 
de vós que escreveram alguns textos e sentem que 
ninguém está a ler, mas houve um tempo em que 

também ninguém lia o que eu escrevia.»
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A Zoe diz que deves fazer o teu blogue ou vlog para ti e não 
ligar ao que os outros pensam:

«Se quiseres desesperadamente fazer vídeos  
e isso for algo que te agrada, o que importa o que  

os outros pensam?»

Lembra-te de que tens tu o controlo. Se decidires que não 
queres partilhar o que publicas com muitas pessoas, não 
faz mal. A Internet é tão vasta que, se não ligares o teu 
blogue ou vlog a mais nada, é muito pouco provável que 
alguém o encontre.

«Se não quiseres que as outras pessoas o descubram, 
não tens de o publicar nas tuas redes sociais.»

Os pais são os teus melhores amigos…

«Se tiveres menos de 16 anos, pergunta aos teus pais 
se te autorizam a pôr vídeos no YouTube.»

Aprende à medida que avanças. Precisarás de tempo e 
paciência para dominares as técnicas de fazer vídeos 
e para te tornares proficiente nelas. A Zoe diz que a 
experiência lhe ensinou que o Google costuma ter as 
respostas para quando algo não está a funcionar ou se tem 
um problema técnico.

«Não sou tão hábil no uso da tecnologia como algumas 
pessoas no YouTube, mas sou muito melhor do que  

os meus avós.»
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Seis coisas a não esquecer para tua  
segurança na Internet…

1. Sempre que estiveres prestes a publicar algo na 
Internet, faz uma pausa e imagina uma pessoa 

com autoridade, alguém que respeitas, a ver isso. 
Se te sentires desconfortável, não publiques.

2. Nunca digas onde vives nem dês o teu endereço  
de e-mail pessoal ou número de telemóvel.

3. Quando publicares vídeos da tua casa ou da zona 
onde vives, certifica-te de que não é possível 

localizar-te pelas fotografias. Evita dar os  
nomes dos sítios.

4. Para protegeres o teu blogue de ataques de 
hackers, usa uma password complicada.

5. Pensa no teu futuro. Lembra-te de que tudo  
o que publicares se torna permanente no 

ciberespaço e que o que dizes e fazes agora  
pode vir a causar-te problemas no futuro.  
Imagina um futuro empregador, familiar  

ou amigo a ver o que publicas.

6. Não combines encontros com pessoas que 
«conheças» na Internet. Essas pessoas podem não 

ser quem pensas que são ou quem dizem ser.
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Doces tweets

A ZOE GOSTA DE SE MANTER EM CONTACTO COM OS SEUS 

MILHÕES DE SEGUIDORES ATRAVÉS DO TWITTER. AQUI FICAM 

ALGUMAS DAS MENSAGENS MAIS DOCES QUE ESCREVEU PARA 

PESSOAS COMO TU, AS SUAS MAIORES FÃS.

 Fico com um sorriso tão grande quando leio que tantas 
pessoas encontram felicidade nos meus vlogs e vídeos! 

 

 Emociona-me tanto que fiquem tão entusiasmadas e 
felizes, e que me apoiem em todas as oportunidades loucas 
que me são dadas. É como ter milhões de melhores amigas 

 

 Vocês são as maiores. Lembrançazinha de domingo  
à noite 

 

 Queria aproveitar estes oito minutos de net que me 
restam para dizer que te adoro. Sim, a ti que estás a ler isto <3 

 

 A rebentar de orgulho da comunidade fiel e solidária 
no YouTube e nos blogues <3 
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