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EMOJIS, VÍDEOS E MUITA TRAPALHADA:
OS INGREDIENTES PERFEITOS PARA 

UM LIVRO DE MORRER A RIR!
Eu sou a Olívia e, neste momento, tenho apenas três objetivos na vida.

 Sim, eu sei, são poucos, mas são ambiciosos: 

Juntar dinheiro para ir à viagem de finalistas
 (porque os meus pais não a podem pagar); 

Fazer amigos (porque, digamos, tenho poucos); 

Deixar de ser uma geek solitária.

Perguntam vocês: 

será que tenho alguma ideia para conseguir tudo isto? 

Claro que sim, e é uma SOLUÇÃO GENIAL! 
Decidi criar um canal no YYYYYYYYYoooooouuuuuuTTTTTTuuuuubbbbbbeeeeee para fazer dinheiro 

com a publicidade. As minhas ideias fantásticas deram origem 

ao Canal da Estrela, que ganha novos fãs todos os dias.
 Mas os meus seguidores não fazem ideia de que a vlogger

 Estrela é totalmente, completamente, integralmente 
(e tudo o mais acabado em «mente») INVENTADA!

Cheira-me que estou metida num sarilho 

e não sei muito bem o que fazer. 

SIGO EM FRENTE COM 
ESTA FARSA OU ABRO O JOGO

DE UMA VEZ POR TODAS?

SOLUÇÃO GENIAL!
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tim
 
collin

s
CONFISSÕES         Vlogger

de uma

tim collins

«SEMPRE ADOREI ESCREVER 
E CRIAR COISAS   e, para dizer a verdade, 
também sabia que as vloggers de topo 
ganhavam rios de dinheiro com publicidade. 
E, bem, como ia haver uma viagem de fim de 
curso a Nova Iorque que eu não podia pagar… 
Era a solução perfeita!

O problema é que a pequena experiência-piloto 
que fiz provou que a minha personalidade 
era mais insuportável do que irresistível. 
Mas depois ocorreu-me uma forma genial 
de dar a volta à situação. Eu escrevia o vlog 
e arranjava outra pessoa para o representar. 
Há uma miúda na minha escola, chamada Ema, 
que fez um anúncio manhoso para uma marca 
de batidos saudáveis nojentos. Convenci-a a 
fazer o meu vlog, explicando-lhe que lhe traria 
uma visibilidade excelente para a sua carreira 
na representação.

Estou tão entusiasmada! Eu só preciso de me 
concentrar em escrever os guiões, sabendo que 
a Ema os vai representar de forma brilhante. 
Com as minhas palavras e a presença dela,  

A ESTRELA VAI SER A VLOGGER 
PERFEITA. VENHAM OS FÃS 
E OS LUCROS!»
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SEGUNDA, 27 DE MARÇO

OLÁ, MUNDO! | O CANAL DA ESTRELA

Olá a todos! A Estrela chegou! Bem-vindos ao meu 

canal! Estou tããão entusiasmada com este início.

Neste canal, vais ver um monte de coisas.  

Vou mostrar-te a minha vida e as minhas  

saídas para as compras, como faço  

a minha maquilhagem e os meus 

penteados — a propósito, este  

estilo chama-se trança de surfista. 

Já te explico como se faz...

Mas, antes disso, há alguém que tenho de te 

apresentar já. Este é o Loki. Não é tão fofo? 

Diz olá.

...
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Era assim que começava o meu primeiríssimo vlog. Bem, eu 

digo que era meu, porque fui eu que escrevi o guião, mas tive 

de convidar uma miúda da escola para o representar.

Primeiro, ainda tentei gravar um vlog só meu. Não ficou bem. 

Escrevi-o, ensaiei em frente ao espelho e gravei-o. Depois, 

fui ver. Aiii, meu Deus. Algo correu mal. A voz que saía das 

colunas era uma seca monocórdica. Juro que a minha voz não 

é nada assim. Aquelas colunas é que estavam a boicotar-me.

Além disso, também tinha um aspeto horrível, como se tivesse 

acabado de acordar com um novo toque de despertador,  

às quatro da manhã. Decidi que, realmente, não era muito 

fotogénica. Ou microfone-génica. Ou nada-génica. O Canal 

Olívia não ia ver a luz do dia.

Mas, continuava a querer fazer um vlog. Sempre adorei 

escrever e criar coisas e, para dizer a verdade, também  

tinha descoberto que as vloggers de topo ganhavam rios  

de dinheiro com publicidade. E como ia haver uma viagem de 

fim de curso a Nova Iorque que eu não podia pagar…

Tudo o que precisava fazer era criar um megagrupo de fãs, 

através da minha irresistível personalidade, deixá-los serem 
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bombardeados com montes de anúncios e, então, recolher  

a minha parte das receitas.

O problema é que a pequena experiência-piloto que fiz 

provou que a minha personalidade era mais insuportável  

do que irresistível e que o único grupo que ia criar era  

o grupo das experiências-piloto sem sucesso.

Mas depois, ocorreu-me uma forma genial de dar a volta  

à situação. Eu escrevia o vlog e arranjava outra pessoa  

para o representar. Há uma miúda na minha escola, chamada 

Ema, que fez um anúncio manhoso para uma marca de  

batidos saudáveis nojentos. Acho que nunca passou cá  

no país, mas ela está sempre a mostrá-lo no telemóvel.

No anúncio, aparece ela a sorrir com o seu cabelo esvoaçante, 

junto a um grupo de miúdas risonhas, que se divertem juntas 

enquanto bebem uns batidos de cores fluorescentes.  

Na realidade, entre cada cena tinham de cuspir o batido para 

uns baldes, para não acabarem a cuspi-los para o cabelo  

umas das outras.

Convenci-a a fazer o meu vlog, explicando-lhe que lhe traria 

uma visibilidade excelente para a sua carreira na representação. 
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Se ela conseguia representar o papel de uma miúda 

delirantemente feliz por causa de uma bebida saudável, então 

passar-se por uma vlogger amigável e conversadora também 

não seria problema. Ela concordou, mas só depois de eu 

prometer acrescentar 10 euros por vídeo à «visibilidade 

excelente» que ela ia ter.

Tudo bem. Se eu tinha de investir as minhas últimas poupanças 

para pôr o vlog a funcionar, então era isso mesmo o que ia fazer. 

Assim que tivesse o meu grupo de fãs, ia duplicar, triplicar, 

quadruplicar, e  não-sei -quê-plicar, tudo o que tivesse investido.

A Ema veio cá hoje à tarde para gravar e correu bastante bem. 

Normalmente, na escola, é muito afetada quando tentamos 

falar com ela enquanto está no meio do seu grupo, as Cisnes 

(nome bem estúpido, eu sei), mas quando estávamos a gravar, 

ela foi excelente. Deu a ideia de ser a irmã mais velha que 

gostaríamos de ter, em vez da nossa verdadeira irmã, que está 

sempre a tirar-nos coisas sem pedir autorização.

Até conseguiu improvisar quando o meu gato, o Loki, lhe saltou 

para o colo e começou a cheirar o teclado. Pensando bem,  

o Loki também é um bom ator. Sabe fingir bem que me adora 

cinco minutos antes de cada refeição.
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Estou tão entusiasmada com este vlog.  

Eu só preciso de me concentrar em  

escrever os guiões, sabendo que a Ema  

os vai representar de forma brilhante.  

Com as minhas palavras e a presença dela,  

a Estrela vai ser a vlogger perfeita.  

Venham os fãs e os lucros!

TERÇA, 28 DE MARÇO

9h00

Muito bem, já carreguei o vídeo. Estou à espera que  

o contador começe a aumentar. Preciso que ele arranque 

rapidamente porque já não me sobram muitas poupanças,  

e não quero gastá-las todas a pagar à Ema.

18h00

Ainda à espera.

Bem sei que tenho de ter paciência. Nada se torna viral  

de repente. Até aquele famoso vídeo de um  panda a espirrar 
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demorou alguns meses a disparar, e é só do melhor vídeo  

da história do entretenimento.

19h00

O vlog só teve 14 visualizações até agora, e acho que a maior 

parte foram minhas. E só houve um comentário:

$$$ PECHINCHAS $$$

 Óculos de sol de design genuíno. 90% de desconto. 

Último dia disponíveis. Clique já! Entrega rápida.

Hmm. Não é um grande começo. A não ser que alguém  

goste tanto do vlog que queira fazer negócios com  

óculos de sol.

Vá lá, visitantes, isto é material 

de qualidade.  

Porque não estão a vê-lo?

20h00

21 visualizações neste momento, e um novo comentário:
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Maozinhas101

 OMD, grande vídeo! Vê também o meu canal  

Maozinhas101.

Fiquei super entusiasmada quando li a parte sobre o meu 

vídeo, mas depois cliquei no perfil do Maozinhas101 e percebi 

que tinham escrito o mesmo comentário num trilião  

de outros vídeos. De certeza que não tiveram tempo para  

ver aqueles vídeos todos, e ainda gerirem o seu próprio 

canal de jogos. Portanto, mais spam. Mas tudo bem.  

Tenho um pressentimento de que os verdadeiros fãs  

me descobrirão em breve.

Acho que vou tirar umas ideias da visita do Maozinhas101  

e também colocar links para o meu vídeo noutros vlogs.  

Mas, ao contrário deles, vou mesmo ver os vídeos e fazer 

comentários verdadeiros, antes de acrescentar 

disfarçadamente o link para o meu próprio canal.

21h00

As visualizações já são 33. Tive 8 gostos e 3 novos 

comentários:
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Dani_a_lenda

 PARTILHA ISTO EM DEZ OUTROS VÍDEOS OU VAIS  

MORRER HOJE À NOITE.

Afonso_lindo

 SOU CANTOR/LETRISTA VAI VER O MEU CANAL  

VOU MOSTRAR-TE QUE VALE A PENA.

 Rui Ruim 13

 Bem, foram três minutos da minha vida que não terei  

de volta. Não prestas.

É muito mau que eu fique feliz por me enviarem insultos  

em vez de spam?

Sim. É muito mau.

22h00

Já estava prestes a desistir quando, há uns minutos,  

chegou isto:

Cati Doida 2001

Adorei! Por favor, põe mais vídeos. <3 <3 <3 Estrela.
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Este foi um comentário verdadeiro, real, positivo. Não estavam 

a tentar vender-me óculos de sol, nem a pedir-me para 

subscrever o seu canal, nem sequer a passarem-se por um 

familiar distante que precisava dos meus dados bancários. 

Era uma fã genuína. PONTO.

QUARTA, 29 DE MARÇO

Já vai em mais de 90 visualizações. E ainda mais comentários 

reais:

xxFashionGirlxx

OMD, mais por favor!

estrelaperfeita

tãããããããããããããããããããããããããããão perfeita.

Joanardente

Onde posso comprar esse top?

 Rui Ruim 13

   Há um tipo na minha rua que tem o Google.  

Vou perguntar-lhe…
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MiúdaEstranha

 Este vídeo é uma inspiração, MUITO obrigada  

por estares aí.

Planeta da Catarina

Orgulhosa da Estrela.

Cati Doida 2001

Es o máximo.

 Tigre Ortográfico

 *És* 

 Cati Doida 2001

 Arranja uma vida

Carla C

A seguir uma visita guiada ao quarto pf

 Cati Doida 2001

 Siiiim.

A Estrela está a juntar fãs! Isto vai funcionar!

Estou tão contente que até é ridículo. Mais vale admiti-lo 

aqui, no meu diário ultra-secreto: eu ainda não fiz muitos 

amigos na escola nova. Ou melhor, nenhuns amigos.
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Ainda só passaram umas semanas, e eu sei  

que demora tempo, mas está toda a gente 

tão embrenhada nos seus grupinhos que 

é impossível conseguir falar com alguém. Essa é 

outra das razões pelas quais eu decidi começar um vlog.

Na minha antiga escola tinha muitos amigos — a Jéssica,  

o Samuel, o Henrique, a Sónia, quando não andava  

estranha. E ainda trocamos mensagens. Mas sinto  

que estou a desaparecer aos poucos. Cada vez  

demoram mais tempo a responder às minhas mensagens.  

Em breve, estarão a ignorar-me por completo.

Achei que ia arranjar um grupo como aquele na minha escola 

nova, mas até agora ainda não aconteceu.

Enfim. Não quero saber. Estou a criar um grupo de fãs. A minha 

tática de publicar ligações noutros vlogs deve estar a resultar. 

A seguir, vou experimentar comentar no Twitter de estrelas 

como a Vesper Vlogs, e ver se eles me  respondem ao tweet. 

Provavelmente, vou acabar bloqueada, mas vale a pena tentar.

Entretanto, tenho de manter os fãs contentes, por isso 

é melhor preparar um vídeo com a visita ao meu quarto. 
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Tenho de comprar algumas coisas e arrumar o quarto 

amanhã, porque, neste momento, a única pessoa que 

gostaria de lhe fazer uma visita seria um desparasitador.

Aqui está como é suposto correr a visita ao quarto da Estrela:

Olá pessoal, aqui fala a Estrela, bem-vindos ao meu 

quarto. Aqui está a minha secretária e o meu portátil, 

onde edito todos os meus vídeos. Aqui é o meu  

toucador, onde tenho todos os meus essenciais  

de beleza impecavelmente arrumados em caixinhas 

feitas à mão. Aqui é a minha cama, para onde me  

atiro depois de um dia duro a trabalhar no vlog  

e a ler os vossos maravilhosos comentários.  

Esta é a minha mesa de cabeceira, onde guardo  

o meu baton hidratante de emergência...

E aqui está como correria uma visita ao meu verdadeiro quarto:

Olá pessoal, aqui fala a Olívia, bem-vindos ao meu 

quarto. Aqui está uma pilha de roupa suja no chão,  

e aqui ao lado está um monte de roupa que já usei mas 

que ainda não está suja o suficiente para ser lavada. 

Este é o portátil que o pai roubou do escritório e,  
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se o levantarmos, vamos encontrar um papel de um 

chocolate e uma embalagem de Cheetos que ficou fora 

de prazo em fevereiro…

Acho que vou  alinhar na primeira opção. O que significa que 

os fãs me levaram a fazer aquilo que os meus pais nunca 

conseguiram: pôr-me realmente a limpar o meu quarto.

QUINTA, 30 DE MARÇO

Foi esgotante. Demorei toda a manhã a arrumar o quarto  

e o meu pai ficou super desconfiado. Pensou que eu  

estava a tentar fazê-lo sentir-se culpado para poder ir  

à viagem a Nova Iorque, e então explicou-me vezes e vezes 

sem conta que não tínhamos dinheiro para isso e que, por 

melhor que eu me portasse , a situação não ia alterar-se.

Não quis dizer-lhe que estava a fazer aquilo para o meu vlog, 

porque senão ia ter de lhe explicar o que era um vlog. Ele não 

é grande coisa com tecnologias, que é como quem diz, não 

percebe nada de nada. Um exemplo. Quando eu era mais nova, 

ele comprou um monitor novo para o computador dele. Antes 

de deitar o antigo fora, trouxe-o ao meu quarto e pediu-me 
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para limpar os ficheiros que lá tinha, de forma a que ninguém 

pudesse piratear o seu e-mail. Não consegui abrir a boca para 

lhe explicar que não era assim que as coisas funcionavam.

Fingi que a Ema vinha cá a casa para ensaiarmos uma peça,  

e os meus pais pareceram ficar contentes. A minha mãe  

faz parte de um grupo de teatro e sempre quis que eu me 

interessasse por isso, e o meu pai ficou apenas feliz por  

eu estar a fazer novos amigos.

Quem me dera. A Ema só vem até cá porque eu lhe pago.  

Na escola nem sequer olha para mim, especialmente quando 

está com as outras Cisnes.

Mas, se eu conseguir ir na viagem, as coisas vão mudar. 

Poderei juntar-me ao clube que se reúne depois das aulas, 

onde nos ensinam como é a verdadeira Nova Iorque, e não 

apenas a que vemos nos filmes de super-heróis. Poderei 

então fazer amigos a sério, ir de férias com eles no fim  

do ano e ter alguém com quem sair durante o verão,  

para além do Loki e do parvo do meu irmão.
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SEXTA, 31 DE MARÇO

Hoje de manhã tive uma boa surpresa. A Vesper Vlogs 

respondeu-me ao tweet. Foi simpático da parte dela,  

ou de quem quer que escreva o seu Twitter.

O novo vídeo com a visita ao meu quarto já tem  

300 visualizações, 60 gostos e muito comentários  

genuínos. Obrigada, Vesper!

Alícia S

Primeira a comentar!

xxFashionGirlxx

 Tenho EXATAMENTE AS MESMAS CORTINAS.  

OMD Estrela, somos tão parecidas.
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Mariana Uauauauau

 Gostem deste comentário para ela dizer quem é o seu 

amor secreto.

MiúdaEstranha

Estrela > todos. FACTO.

Carla C

A seguir, vídeo das compras de roupa para a primavera, pf.

 estrelaperfeita

 Isso seria tããããããããããããão perfeito.

 MiúdaEstranha

 Concordo.

Joanardente

 Finalmente um vídeo onde TODOS os comentários  

são respeituosos e educados.

 Rui Ruim 13

 Respeituosa e educada é a tua mãe.

Estou tão contente, adoro que os fãs vão sugerindo novos 

vídeos. Só preferia que não implicassem gastar tanto 

dinheiro. Se vou comprar roupa nova para primavera, vou 

limpar o resto das minhas poupanças. Uff.
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19h00

Já sei. Vou gastar tudo em roupa nova amanhã, mas vou 

guardar os recibos e, no dia a seguir, devolvo tudo.  

Os fãs recebem o vídeo que tanto querem e eu recebo  

as minhas preciosas poupanças de volta. Pumba.

SÁBADO, 1 DE ABRIL

COMPRAS DE PRIMAVERA | O CANAL DA ESTRELA

Olá a todos! Bem-vindos às minhas compras de roupa 

para a primavera. Desculpem, hoje enlouqueci um pouco 

nas lojas porque… bem, porque tinha de ser. A primeira 

coisa que comprei foi esta camisola, fininha, pela qual 

estou simplesmente apaixonada. 

É tão difícil para mim comprar 

partes de cima que me fiquem 

bem nos ombros, porque os tenho 

tããão estranhamente largos.

(Não foi a primeira coisa que comprei. Foi a quarta, depois de 

um chocolate Mars, uma saca de  Doritos e uma lata de Fanta. 
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Passei a manhã toda a folhear revistas de moda e tinha  

de recuperar as  forças antes de pôr o meu novo estilo  

em prática.)

Deixem-me mostrá-la... Vejam só!  

Uma fila de lantejoulas junto ao colarinho.  

É tão Estrela, não é?

Depois comprei esta camisa linda, com estas pequenas 

pinceladas de amarelo. Grita primavera, certo?  

Acho que vou ficar com ela para sempre.

(Não, não vou. Está agora dentro do roupeiro com todas  

as outras coisas, embrulhada em cinco sacos de plástico, 

para o Loki não as confundir com a sua caixa de areia  

e as tornar impossíveis de devolver.)

No princípio, a Ema não queria dizer a parte acerca  

dos ombros da Estrela serem estranhamente largos,  

mas eu expliquei-lhe que fazia parte da personagem.  

Todas as melhores vloggers fingem ser complexadas,  

mesmo que, na verdade, sejam lindas. É mesmo assim  

que as coisas são hoje em dia. Não podemos gabar-nos, 

temos de nos subestimar.
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Em vez de dizermos, «Vou ser apresentada como o novo 

rosto da L’Oréal», temos de dizer, «Uau, não posso crer  

que sou o novo rosto da L’Oréal. Não terão reparado  

no meu queixo enorme?» Ou, em vez de dizermos,  

«Acabei de ser convidada para a festa de aniversário  

do Kanye West», temos de dizer, «Não acredito que  

vou estar lado a lado com todas aquelas celebridades.  

O que poderá ter um zero à esquerda como eu para  

lhes dizer?»

A Ema alinhou, mas pareceu-me um bocado chateada.  

Está sempre um pouco amuada quando vem cá, como  

se pudesse apanhar a doença dos falhados comigo.  

Mas, assim que digo que vamos gravar, transforma-se  

no tipo de melhor amiga que eu gostaria de ter.

Até manteve a personagem para fazermos uma transmissão 

em direto, em que ela lia os melhores comentários ao vídeo.

Pareceu-me que era uma boa forma de manter uma base  

de fãs fiel mas, ao fim de poucos minutos, tivemos de 

abandonar a ideia, porque o meu irmão Carlitos não parava 

de correr do lado de fora do quarto, com guinchos agudos  

e risos parvos.
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Por fim, livrei-me dele ameaçando-o 

que mostrava aos pais o vídeo das 

campainhas. A semana passada ele pôs 

o seu amigo Miguel a filmá-lo enquanto 

ele tocava a todas as campainhas da 

nossa rua. Fingi que tinha achado imensa 

piada e pedi-lhe que mo enviasse. 

Obviamente, só queria o vídeo para poder chantageá-lo, 

mas ele caiu que nem um patinho.

DOMINGO, 2 DE ABRIL

Devolver toda a roupa foi mesmo esquisito. Tive de dizer 

que eram do tamanho errado, o que era verdade, mas 

de certeza que os funcionários ficaram a pensar em quem 

seria a idiota que compra um guarda-roupa completo 

três números abaixo do seu.

Sempre que consultava o telemóvel tinha um comentário 

novo, o que me animava no meio daquela vergonha toda:
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Cati Doida 2001

* É ou não é de primavera?* <3 <3 <3

xx FashionGirl xx

 OMD comprei exatamente a mesma camisola esta  

semana somos tão parecidas.

CristinaOMD

 Estrela a melhor vejo senpre teusS videus LOL 

Traduzir

 Pinguim Pedante

  O teu português é tão mau que até apareceu  

a opção de tradução.

 CristinaOMD

  Se não goztas não leas LOL 

Traduzir

estrelaperfeita

 os teus ombros não são *estranhamente largos* São 

perfeitos.

Lulu M

Este vídeo é tããããão espetacular

LAURA HISTÉRICA 
ESTRELA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UAU
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Koharu99

Eu sou de Tóquio

MonstroEstrela02

Adoro-te Estrela.

Este vídeo teve 500 visualizações até à hora de almoço, mas 

depois disso só aumentou até às 700. Tenho uma base sólida 

de fãs, mas isso não me vai levar a Nova Iorque. 

Já estive a ver a opção na minha conta que diz que eu posso 

receber uma parte das receitas se os meus fãs clicarem nos 

anúncios. E impossível definir de quantos visitantes 

precisaria, mas, basicamente, são muitos mais do que tenho.

Dito de outro modo, a Estrela tem de se tornar viral.

Vamos ver. Se calhar, tenho de incluir o Loki. Vídeos com gatos 

tornam-se sempre virais. Posso pô-lo a fazer uma cara cómica, 

como a do Gato Maldisposto, ou numa posição engraçada, 

como o Gato Surpreendido, ou a deslizar por aí de forma 

hilariante, como o Gato Ninja. Ele é capaz de concordar  

em fazer algo divertido se eu lhe prometer um 

biscoito. E se alguma vez conseguir acordar.

The Vlogger Diaries PB Text p001-218 v2 PT vale.indd   28 02/01/17   17:52



tim collins
Mais de 100 mil exemplares 

em Portugal

UM DIÁRIO
DE MORRER

A RIR!

CONFISSÕES

Vlogger
de uma

Do autor bestseller
das coleções de sucesso

O Diário de um
Vampiro Banana

O furacão da Internet

Bananus Maximuse

EMOJIS, VÍDEOS E MUITA TRAPALHADA:
OS INGREDIENTES PERFEITOS PARA 

UM LIVRO DE MORRER A RIR!
Eu sou a Olívia e, neste momento, tenho apenas três objetivos na vida.

 Sim, eu sei, são poucos, mas são ambiciosos: 

Juntar dinheiro para ir à viagem de finalistas
 (porque os meus pais não a podem pagar); 

Fazer amigos (porque, digamos, tenho poucos); 

Deixar de ser uma geek solitária.

Perguntam vocês: 
será que tenho alguma ideia para conseguir tudo isto? 

Claro que sim, e é uma SOLUÇÃO GENIAL!
Decidi criar um canal no YYYYYYYYYoooooouuuuuuTTTTTTuuuuubbbbbbeeeeee para fazer dinheiro 

com a publicidade. As minhas ideias fantásticas deram origem 

ao Canal da Estrela, que ganha novos fãs todos os dias.
 Mas os meus seguidores não fazem ideia de que a vlogger

 Estrela é totalmente, completamente, integralmente 

(e tudo o mais acabado em «mente») INVENTADA!
Cheira-me que estou metida num sarilho 

e não sei muito bem o que fazer. 

SIGO EM FRENTE COM 
ESTA FARSA OU ABRO O JOGO

DE UMA VEZ POR TODAS?

SOLUÇÃO GENIAL!
YouTube

tim
 
collin

s
CONFISSÕES

        Vlogger
de uma

tim collins

«SEMPRE ADOREI ESCREVER 
E CRIAR COISAS   e, para dizer a verdade,
também sabia que as vloggers de topo 
ganhavam rios de dinheiro com publicidade. 
E, bem, como ia haver uma viagem de fim de 
curso a Nova Iorque que eu não podia pagar… 
Era a solução perfeita!

O problema é que a pequena experiência-piloto 
que fiz provou que a minha personalidade 
era mais insuportável do que irresistível. 
Mas depois ocorreu-me uma forma genial 
de dar a volta à situação. Eu escrevia o vlog 
e arranjava outra pessoa para o representar. 
Há uma miúda na minha escola, chamada Ema, 
que fez um anúncio manhoso para uma marca 
de batidos saudáveis nojentos. Convenci-a a 
fazer o meu vlog, explicando-lhe que lhe traria 
uma visibilidade excelente para a sua carreira 
na representação.

Estou tão entusiasmada! Eu só preciso de me 
concentrar em escrever os guiões, sabendo que 
a Ema os vai representar de forma brilhante. 
Com as minhas palavras e a presença dela,  

A ESTRELA VAI SER A VLOGGER 
PERFEITA. VENHAM OS FÃS 
E OS LUCROS!»

Nasceu e cresceu em Manchester, mas  
vive atualmente nos arredores de Londres.

É autor de mais de vinte livros, incluindo 

as coleções OOOOOOOOOOOOOOOOOOO  DDDDDDDDDDDDDDDDDDiiiiiiiiiiiiiáááááááááááááááárrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiooooooooooooooo  dddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeee  uuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmm  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmpppppppppppppppppiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooo BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaa , 
BBBBBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssss   MMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii                e     aaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrttttttttttttttttiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmm  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuu       , todas elas 
publicadas pela Booksmile.

Os seus livros foram traduzidos em mais 

de trinta línguas e são um sucesso um 
pouco por todo o mundo. Só em Portugal, 

Tim Collins já vendeu mais de 100 mil 
exemplares.

O Diário de um Vampiro Banana

Bananus Maximus Martim Nauta

9 789898 855145

Literatura Juvenil

9+

ISBN 978-989-8855-14-5

20|20 editora

<17 mm>Confissões de uma Vlogger 


