


Para três raparigas espantosas — a Evie, a Abigail 
e a Olivia — mais conhecidas como Evablia!

Obrigada pela inspiração! Bjs.
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Primeiro 
Capítulo

Para: aVerdadeiraVeludoVermelho100@gmail.com

De: abbyfantastica@mundo_abby.com

Olá, Tiffany,

Achei esquisito escrever «Olá, Veludo Vermelho» pelo que uso           

o teu nome verdadeiro em vez do nome de vlogger. Não faz mal, 

pois não? Também é esquisito — mas na boa — chamar-te 

Tiffany descontraidamente, como se fossemos amigas! Conhecer-

-te na angariação de fundos em Springdale na semana passada 

foi, literalmente, o melhor dia da minha vida, e queria deixar 

um AGRADECIMENTO enorme e cintilante por teres dado a mim 
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e às minhas amigas dicas sobre o nosso canal no YouTube. Esta-

mos superorgulhosas por termos lançado As Raparigas também 

Vlogam, e temos a nossa primeira reunião de planeamento em 

breve. Estou ansiosa por ver a coisa a todo o vapor. Foste mesmo 

fixe em ter-me dado o teu endereço de email e eu estava aqui 

a pensar se…         talvez no futuro pudesses ser minha orienta-

dora e dar-me conselhos sobre o canal?

Mas, uma vez que tens quase vinte milhões de subscritores para 

entreter, compreendo perfeitamente que não tenhas tempo. 

Seja como for, seria fabuloso saber de ti, nem que seja só deixar 

um comentário se tiveres oportunidade de ver mais vlogs nossos. 

Espero que o lançamento do teu perfume tenha corrido bem 

— claro que vou pedir um frasquinho de Toque de Veludo para                

o Natal. Aposto que cheira INCRIVELMENTE bem!

Bjs

Abby
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— Cheguei! — gritou a Abby, largando a mochila em cima do 

balcão da cozinha e servindo-se de um copo de Coca-Cola.         

— Josh, estás cá?

Silêncio.

Nem sequer música aos berros no quarto dele.

O seu irmão mais velho andava na mesma escola que 

ela, mas passavam-se dias sem que se cruzassem — e agora 

estava aliviada por aquela bola de energia ruidosa estar fora 

do caminho.

A mãe tinha dito que faria serão nessa noite, pelo que                 

a Abby tinha a casa por sua conta. Ótimo! Tinha de se preparar 

para a reunião das Raparigas Também Vlogam que estava               

a organizar para as amigas, e queria que tudo ficasse perfeito. 

A Lucy, a Hermione e a Jessie tinham ido a casa mudar de 

roupa (a farda da escola não era para usar em vlogs) e não 

tardariam a chegar.

— Olá, Weenie! — exclamou ela, a pegar no pequeno pug 

cor de creme que tinha vindo cumprimentá-la, dando uma 

beijoca no seu engraçado focinho esborrachado . — Mas que 

dia! Tive saudades tuas. Tu tiveste saudades minhas quando 
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foste passear com a Susie? — A Abby riu-se enquanto ele 

lhe lambia a cara, fazendo uma careta ao sentir o seu hálito 

a comida de cão. A Susie levava o Weenie ao parque todos 

os dias enquanto a Abby e o Josh estavam nas aulas e a mãe 

deles a trabalhar.

Ainda com o cão ao colo, a Abby correu escada acima               

e despiu a farda junto com as recordações de um longo                       

e estafante dia na escola.

Ena, sabe mesmo bem, pensou ela, enquanto fechava 

a porta do roupeiro com um pontapé para não ver mais                         

a farda. Depois enfiou as suas jeans pretas justinhas favori-

tas e uma camisola cor-de-rosa fofinha. Parecia que as aulas 

hoje NUNCA mais acabavam, e a stora de Biologia tinha ra-

lhado com ela pela péssima nota no teste da semana passa-

da — a Abby pensava que toda a gente tinha achado o teste 

difícil, mas aparentemente ela era a pior da turma. Enfim!

O divertido e caótico ensaio para a Brilhantina, à hora de 

almoço, tinha sido o único ponto positivo do dia, embora ela 

já se sentisse em pânico com as deixas adicionais que tinha            

de decorar. A Abby tinha entrado na produção depois do resto 
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do elenco, para substituir a Kayleigh (que tinha sido expulsa,        

o que não surpreendeu absolutamente ninguém).

— Parece que dentro de duas semanas tenho de repre-

sentar sem ler, Weenie — disse a Abby, a pegar no cãozinho                

ao colo outra vez, enquanto via o seu reflexo no espelho. — Ou 

seja, tenho de saber de cor todas as falas! Em DUAS SEMANAS. 

Hashtag socorro! — Riu-se quando o cão olhou para ela com 

um ar confuso, e depois foi arrumar o quarto. Amanhã 

preocupar-se-ia com a Brilhantina.

— Venho por este meio dar como iniciada a primeira 

reunião oficial das Raparigas Também Vlogam… — declarou        

a Abby quarenta minutos mais tarde, saltando em cima da 

cama e a bater com a escova do cabelo na estante.

— Eh, lá… calma com isso, presidente! — riu-se a Jessie 

esparramada na carpete, com uma tigela de salgadinhos de 

cebola mal equilibrada na barriga. — Que barulhenta!

— Então, tinha de impedir de alguma maneira que vocês se 

perdessem na tagarelice! — retorquiu a Abby, sentando-se na 

cama com um sorriso. — Seja como for, agora que já me estão 

a dar atenção… Cof, cof! ATENÇÃO …
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Parou de falar e fez má cara para a Lucy e a Hermione, 

que tinham descoberto a sua cesta de vernizes  e já estavam                 

a experimentar diferentes cores uma na outra.

— Não faz mal, Abby, estamos a ouvir! — disse                           

a Lucy, e a Hermione resmungou qualquer coisa sobre                              

o cor-de-rosa não lhe ficar bem. — Qual é a primeiro 

ponto na ordem de trabalhos?

Desde que tinham decidido mudar do canal do YouTube da 

Lucy para um canal de grupo, a Abby tinha-se praticamente au-

todeclarado chefe de equipa — e elas não se importavam nada 

que a sua exuberante e expansiva amiga tomasse conta do as-

sunto, muito menos a Lucy, ansiosa por uma merecida pausa 

depois da gestão do seu próprio canal. A forma como ela lutara 

contra a sua gaguez e falta de autoconfiança, através da criação 

de vlogs, tinha sido uma fonte de inspiração para todo o grupo.

— Comecemos pelo princípio: temos de nos decidir em 

relação à frequência com que publicamos — disse a Abby. — 

Estamos todas de acordo que, entre todas, devemos carregar 

dois vídeos As Raparigas Também Vlogam por semana? — O 

objetivo de ter um canal partilhado era fazerem vlogs à vez, em 
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dias diferentes, com uma grande variedade de temas, sozinhas 

ou em grupos, para aumentarem juntas a quantidade de fãs.

— Parece-me bem — respondeu a Jessie, lançando um 

salgadinho ao ar e a apanhando-o com a boca. — Podemos 

trocar ideias sobre vídeos em cada reunião e decidir quem faz 

o quê. — As outras acenaram com a cabeça. A Abby até bateu 

palmas.

— Espetáculo. Próximo ponto: os nossos subscritores! 

Como dar-lhes vídeos que eles ADOREM e como aumentar         

os nossos números!

— Ora, ainda bem que falas nisso — disse a Hermione,            

a soprar nas unhas e a abrir as páginas de um caderno com 

a mão livre. — Fiz um pequeno estudo e, embora ainda não 

tenhamos carregado nenhum vídeo, o canal As Raparigas 

Também Vlogam já tem cinquenta e quatro subscritores.             

Fiz cruzamento com a lista de subscrição da Lucy e a maioria 

vem do canal dela.

— Pois, algumas pessoas deixaram comentários no último 

v-vlog da LucyLocket a dizer que nos seguiriam no novo canal 

imediatamente — atalhou a Lucy. — N-não são tantos quanto 
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eu esperava. É um bocadinho de-deprimente passar de mais 

de mil subscritores para cinquenta e quatro.

A Jessie pôs-se de pé, espalhando salgadinhos por todo         

o lado — para grande satisfação do Weenie.

— Nada de pânico. A solução, minhas amigas,                

é conteúdo. — disse ela, gesticulando dramaticamente para 

o céu. — Conteúdo, conteúdo, conteúdo! Só se subscreve um 

canal quando se sabe com o que se pode contar e se quer ver 

mais. Portanto, temos de enviar uma mensagem claríssima 

em como o canal As Raparigas Também Vlogam terá vídeos 

espantosos, inspiradores e viciantes desde o primeiríssimo 

vlog — enfatizando cada adjetivo com um pontapé lateral de 

karaté.

— O mesmíssimo vlog que vamos filmar no próximo 

minuto! Desde que a Jess não nos deite abaixo com uma das 

suas manobras tresloucadas. — A Abby ria-se e fugia dos 

pontapés. — Vamos lá pensar. Jess, tens sobras dos doces de 

Halloween. É sempre giro fazer um desafio de comida — temos

de nos mostrar conversadoras e simpáticas. — Olhou para             

a Hermione, que ainda folheava o caderno.
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— O que foi, sabes que não sou lá muito conversadora. — 

A Hermione suspirou, a espreitar a Abby por baixo da franja. 

— Às vezes penso que o melhor é agirmos de forma natural. 

E se eu for assim para o tímida às vezes? Não queremos que 

gostem de nós pelo que somos?

— A Hermione tem razão — disse a Lucy. — Não podemos 

ser superfaladoras o tempo todo. Seja como for, eu acho que 

nós as q-quatro nos complementamos muito bem!

A Abby assentiu, sorrindo para a Hermione como quem 

pede desculpa. — Completamente. Só me referia a mantermos 

uma boa energia. Nós somos ótimas juntas!

— Ui, por FALAR em ser «ótimas juntas»… queres contar- 

-nos alguma coisa, Luce? — perguntou a Jessie.

— SIM, LUCY — disse a Abby, com um sorrisinho trocista.        

A Hermione riu-se e sorriu para a Lucy, que ficou muito corada.

— N-não sei do que ‘tás a falar.

— Ai não? — A Abby olhou para as outras, a aproveitar                

o momento. — Se calhar enganei-me. Será impressão minha, 

ou tu tiveste um encontro com o tipo por quem estás 

caídinha, de quem gostas bué, há semanas, e que há séculos 
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que não te acontecia uma cena tão empolgante, sendo que, 

apesar disso, não puseste as tuas melhores amigas a par do 

assunto imediatamente nas vinte e quatro horas seguintes?

— Bem, passou-se o seguinte… Eu e o Sam… — A Lucy calou-

-se, muito constrangida, enquanto fazia festinhas ao Weenie.

A Jessie olhava para ela em choque.

— Não podes calar-te agora! Eu e o Sam… fomos dar um 

mergulho? Eu e o Sam… fugimos para Las Vegas e casamo-

-nos? Eu e o Sam… fomos raptados por extraterrestres que 

nos trocaram os cérebros?

— Malta! — exclamou a Hermione, conforme a Lucy 

continuava as festinhas ao Weenie em silêncio. — Deixem-na 

em paz. — Depois falou mais baixo, a mostrar delicadeza. — 

Se calhar ela não nos contou porque… não correu tão bem 

como ela esperava? — Mas até a Hermione olhava para a Lucy 

com curiosidade, que se ria.

— Obrigada, Hermione, mas a saída até foi… a-a-agradável. 

Muito agradável. As outras guincharam e desataram aos assobios.

— Então porque é que não respondeste às minhas SMS, 

sua matreira? — perguntou a Abby.
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— Acho que estava s-só a assimilar… Desculpem lá tanto 

mistério. — A Lucy contemplava o vazio com ar sonhador. 

— De qualquer forma, não foi assim nada de outro mundo. 

Fomos comer um hambúrguer, demos uma voltinha, tomámos 

café, depois mais uma voltinha. C-conversámos horas a fio. — 

Sem ligar aos guinchos e risinhos, continuou, de repente não 

se calava. — Acho que gosto dele… que gosto muito dele. Mais 

do que antes. Se pensar bem nisso, se ca-calhar até estou 

apaixonada! — Corou e escondeu a cara numa almofada.

Todas guincharam de excitação. A Abby saltou da cama           

e abraçou a amiga.

— Ai, estou tão contente por ti! A Lucy e o Sam sentadinhos 

numa árvore… Espera aí, vocês chegaram-se a beijar?

A Lucy olhou para o Weenie, sentado ao seu lado.

— Eu e o Sam beijámo-nos, Weenie? Sim? Sim! B-beijámo-

-nos. Na voltinha. À beira dum lago. B-bem, era mais um 

charco.

— Iupi! — gritou a Abby. — Não posso crer que só agora é 

que sei disto. — Depois virou-se para o grupo. — O que me faz 

lembrar, malta, se calhar também estou de olho em alguém!
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A Hermione revirou os olhos.

— Quem? O Charlie? Detesto desapontar-te, Abs, mas 

isso não é propriamente novidade.

As outras riram-se. O Charlie era uma das metades do ca-

nal Monstros das Partidas no YouTube (o Josh, irmão da Abby, 

era a outra metade) e era realmente todo jeitoso. A Abby ficava 

sempre desorientada quando ele estava por perto.

— Não! Ele é só amigo do meu irmão, por favor! Não, 

refiro-me ao Ben, ao que faz de Kenickie na Brilhantina? 

Sabe dançar muito bem e tem uma voz fantástica. Tenho                            

a certezinha de que ele me piscou o olho no ensaio de hoje… 

portanto, é uma questão de tempo até termos encontros du-

plos, Luce! — Ela debruçou-se para pedir mais cinco à amiga.

— Parece-me bem! — A Lucy riu-se. — Agora… desculpem 

interromper os mexericos, mas ta-talvez devêssemos 

voltar aos preparativos dos vlogs, não?

— Pois — disse a Hermione, folheando o seu 

caderno. — Onde é que íamos? Doces de Hallo-

ween — e toca a subscrever, se faz favor!
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VLOG 1

TRANSIÇÃO: QUARTO DA ABBY — DIA

A ABBY, a LUCY, a HERMIONE e a JESSIE estão aos pés da cama 

da ABBY. Há luzinhas cor-de-rosa à volta da cabeceira da cama; 

velinhas a tremeluzir pelo quarto fora.

TODAS

Olá, malta!

Bem-vindos ao Nosso Canal 
Novo + Desafio Agridoce! 

19h30
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ABBY

Não sabemos quem está desse lado, mas pode haver quem se 

lembre de nós do fantástico canal da Lucy.

Todas apontam para a LUCY.

ABBY (CONTINUAÇÃO)

Fizemos juntas alguns vídeos de grupo, 

e este canal vai ser mais do mesmo!

LUCY

N-não é que eu não tenha adorado ter o meu próprio canal, 

mas assim há me-menos pressão — e assim vocês podem ver 

mais estas miúdas giras, portanto é só vantagens!

ABBY

Especialmente agora que tens NAMORADO e provavelmente 

só vais ter tempo para fazer coisas em casalinho.

A LUCY empurra-a.
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LUCY

Ainda estou completamente empenhada nos v-vlogs, COMO BEM 

SABES. Além disso, não sou a única interessada em NAMORAR.

A ABBY deita-a ao chão, antes que ela diga mais alguma coisa.

HERMIONE

Então, então, crianças!

JESSIE

Podemos fazer o desafio agridoce, se faz favor?

A HERMIONE olha para o caderno.

_M_GirlsCanVlog2 PT.indd   19 17/03/17   16:20



16

HERMIONE

Ainda não! Temos de dar as boas vindas aos nossos queridos 

subscritores como deve ser — olha para a câmara — 

desculpem, estimado público. Parece que algumas de nós 

hoje se estão a portar como criancinhas! O objetivo deste vlog 

era agradecer a todos os que nos visitam! Eu, hum, espero que 

não desistam de nós, apesar deste início caótico…

A ABBY recompõe-se e alisa o cabelo.

ABBY

Pois, era só para vos dar um cheirinho dos nossos vídeos 

e encorajar a malta a vir cá ver-nos duas vezes por semana. 

Também queremos saber a que tipo de vídeos gostariam de 

assistir. Ainda estamos a acertar com que frequência 

vamos ter novo conteúdo, mas 

no mínimo publicaremos um 

vlog novo duas vezes por semana, 

e podemos falar de montes de 

assuntos… 
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A ABBY começa a fazer sinais de vistos com os dedos conforme 

vai enumerando as temáticas.

ABBY (CONTINUAÇÃO)

… maquilhagem, moda, compras, 

fazer bolos, fitness, vídeos com tags, 

toda a espécie de desafios, partidas, 

festas de pizza, desafios de yoga, coreografias, visitas guiadas 

aos quartos, mudanças radicais, ui, já sei! Como fazer sushi —

JESSIE

(a interromper)

E desafios agridoces!

Todas se riem. A HERMIONE tira apontamentos à velocidade da 

luz e depois atira a caneta ao chão, aliviada.

ABBY

Pronto, pronto! Já percebemos. Vamos lá começar, então… 

passo a palavra à Jess!
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A JESSIE saca das assustadoras gomas agridoces e põe o saco 

em cima da cama.

JESSIE

Mandei vir estas gomas dos EUA para o Halloween, mas ainda 

não as provei — parece que 

no início são muito doces 

e depois ficam cada vez mais 

amargas. O desafio está em 

ver quem consegue aguentar 

mais tempo com elas na boca! 

Preparadas? Aqui vai disto!

A JESSIE enfia uma goma na boca e as outras fazem o mesmo. 

Sorriem e trocam olhares antes de fazerem má cara, lentamente. 

A HERMIONE tem um ar particularmente horrorizado, e faz cada 

vez mais caretas, com o passar dos segundos.

Levanta-se e corre para o caixote do lixo, fora do 

enquadramento do vídeo, para deitar a goma fora.
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HERMIONE

Oh, meu Deus, que coisa nojenta!

A ABBY anda de um lado para o outro no quarto, a abanar                            

a cabeça. A LUCY tapa a boca com a mão. A JESSIE está 

calmamente sentada com um sorriso na cara.

HERMIONE (CONTINUAÇÃO)

Malta, como é que conseguem?

A ABBY e a LUCY entreolham-se e depois correm para deitar 

fora as respetivas gomas. A JESSIE encolhe os ombros, esmaga 

a goma com os dentes e engole tudo.

JESSIE

Facílimo! Só peço que deem alguma luta nestes

desafios de comida!

HERMIONE

Como é que conseguiste? Eu quase vomitava tudo!
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ABBY

(ainda a fazer caretas)

Portanto… não sei bem se era bem isto que esperavam de nós 

hoje, estimado público, mas aqui têm! Três conjuntos 

de papilas gustativas muito infelizes e um exemplo dos 

poderes sobre-humanos da Jessie. Se gostaram, façam gosto 

e deixem um comentário — não! Weenie!

O WEENIE encontrou as gomas em 

cima da cama e está a cheirá-las com 

curiosidade, e depois dá uma lambidela. 

O pug solta um ganido e sai a correr do 

quarto. As raparigas ficam boquiabertas.

ABBY

Ai, valha-me… Tenho de ir ver se ele está bem… 

Hum, adeusinho a todos!

As raparigas fazem adeus.

_M_GirlsCanVlog2 PT.indd   24 17/03/17   16:20



21

TRANSIÇÃO: ECRÃ NEGRO

Visualizações: 156 e continua

Subscritores: 103

Comentários:

billythekid: Haha, pobre Weenie! 

MonstrosdasPartidas_Josh: Para de tentar envenenar            

o cachorro, mana!

Fantástica_Abby_XXX: Ele está bem… Regalado a comer 

*verdadeira* comida de cão neste momento…

rainha_dakota: Blhec vocês voltaram — ai, que pena, 

esqueci-me de subscrever! #ohquechato

MorganMágica: Viva As Raparigas também Vlogam! Estou 

mortinha por colaborar um dia destes. Bjs

StephDizOlá: Animadíssima     Bem-vindas, senhoras — 

queria ver mais vídeos de beleza 

pepitas_rosa: E mais vídeos de compras! *subscritora*

(desce para ver mais 5 comentários)
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Segundo 
Capítulo

— Ai, o meu pé! Não, Abby, é assim!

Uma Abby muito corada sorriu como quem pede desculpa 

ao Eric, seu parceiro de dança, que a arrastava na direção 

certa. Felizmente, conheciam-se há séculos e ele era muito 

paciente e compreensivo — aparentemente, não se importava 

que lhe pisassem os pés. Bem, não se importava muito. Ele 

tinha o papel de Roger na Brilhantina, fazia de par da Abby 

(que fazia de Jan) no baile da escola, e hoje ensaiavam a cena 

em que dançavam hand-jive. Era rápido e enérgico e, por 

mais que a Abby se esforçasse, não conseguia acompanhar.

— Pronto, acho que já merecemos um intervalo, equipa. 

A stora Kusama, da disciplina de Teatro, foi desligar                     

a música, e a Abby suspirou de alívio. Pegou no guião para 
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tirar apontamentos e foi ter com o Ben, que lhe sorria do 

outro lado do estúdio.

— De que te estás a rir? — perguntou a Abby, pegando no 

rabo de cavalo e soltando o seu longo cabelo louro.

O Ben fez cara séria, a fingir.

— Nada. Claramente que não é da tua hilariante 

incapacidade para apanhares o jeito. Dói só de olhar. Coitado 

do Eric, primeiro com a Kayleigh como par e agora contigo!

— Desculpa lá, Benjamin! — exclamou a Abby a brincar.        

— Não te esqueças que acabei de ser incluída, sim? E nunca 

mais me compares com a Kayleigh, se faz favor. Absolutamente 

ninguém merece.

O Ben riu-se.

— Não te estava a comparar mas, agora que falas nisso, 

vocês têm o cabelo parecido, e os olhos e, sabes, a vossa 

personalidade não é ASSIM tão diferente… ‘TOU NO GOZO! 

— acrescentou quando a Abby olhou para ele chocada, 

batendo-lhe com o guião.

— Ai, ai! — queixou-se ele aos gritos, e os dois desataram 

à gargalhada.
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— Não sei qual é a graça, mas estou fartinha da tua falta 

de profissionalismo, a estragar os ensaios, Abby — disse             

a Dakota, a tresandar a baunilha e escoltada como sempre 

por uma das suas amigas, a quase muda Ameeka. — A stora 

Kusama já te mostrou aquela coreografia, quê? Quatro vezes? 

O que é que se passa contigo?

— Não te preocupes, Dakota, hei de apanhá-la! — disse         

a Abby. — Não tens nada que te incomodar, de qualquer for-

ma, essa é a função da stora Kusama. — Mas porque é que 

esta miúda tem sempre de ser tão melga? Pensou ela, con-

forme o Ben ia à máquina das bebidas. A Dakota tinha o pa-

pel da atrevida Rizzo mas, de cada vez que não era uma das 

suas cenas, armava-se em encenadora e produtora também.

— Espero que saibas que se trata de uma produção séria 

— continuou a Dakota com desdém.

— Muito séria — reiterou a Ameeka a olhar para as unhas. 

— As pessoas vão pagar, tipo, dinheiro para ver.

— Exato — disse a Dakota, a falar mais baixo quando                     

a stora Kusama passou por elas. — De certeza que te aguen-

tas, Abby? — bufou ela. — Quer dizer, não é nenhum clube de 
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teatro da treta, que se reúne depois das aulas, estão a con-

tar que nos esforcemos e que ensaiemos em casa também.

— Afirmativo. Obrigadinha, Dakota! — disse a Abby, já              

a ir-se embora. Mas que abelhuda irritante! Ela e o Ben en-

treolharam-se e ela fez de conta que apontava uma arma à 

cabeça. Ele riu-se, e ela sentiu o coração dar um saltinho. 

Tinha sido tão divertido conversar com ele antes de serem 

interrompidos de forma tão rude. Já tinham conversado nas 

aulas mas, recentemente, as coisas pareciam diferentes 

e, embora o mais certo fosse a Abby estar a precipitar-se 

gabando-se às amigas sobre o interesse dele, tinha quase            

a certeza de que ele estava a namoriscar com ela, de que ele 

tinha reparado nela. Ela tinha reparado nele de certezinha 

absoluta — como diabo é que só agora via como ele era 

lindo? Tinha pestanas mais compridas do que as dela, pelo 

amor da santa!

A Abby pigarreou de nervoso quando a stora a chamou      

e ao Eric para ensaiarem a coreografia, mais uma vez. O Ben 

encostou-se à parede e ficou a assistir, enquanto bebericava 

da lata de Fanta. A coreografia era mesmo difícil e como diabo 
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é que ela havia de se concentrar nos passos, enquanto ele 

a mirava com aquele sorrisinho na cara? Sentia um nervoso 

miudinho. A Abby lá se aguentou com a coreografia, tentando 

não reparar nos olhares maldosos da Dakota e da Ameeka.

Pelo menos quando faço vlogs não tenho ninguém espe-

cado a olhar para mim, pensou ela, e enganou-se outra vez.

— Stora, não me parece que ela esteja a conseguir — 

atalhou a Dakota, com cara de quem quer muito ajudar. — Eu 

apanhei rapidamente, se calhar posso ficar depois das aulas 

a mostrar-lhe, fazendo de par dela? Não me importo nada!

A Abby ergueu o sobrolho. Sabia que a Dakota adorava 

apontar erros aos outros, deleitava-se com isso até, mas 

ficou admirada com a oferta dela de passar tempo a ajudá-la. 

Talvez só quisesse dar graxa à stora.

Estava a dar resultado.

— Dakota, isso é muito simpático da tua parte — disse          

a stora Kusama em tom grato. — De certeza que, com a tua 

ajuda, a Abby apanha o jeito num instante. Ela só precisa de 

ensaiar mais. Pode ser assim, Abby? — A Abby fez que sim 

com a cabeça pois não sabia que mais fazer. — Ótimo! — A stora
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estava radiante. — Agora, malta, passemos ao próximo 

excerto de diálogo. Animado e certeiro, se faz favor!

Mais tarde, a Abby suplicou ao Eric que ficasse também, para 

ela não ter de enfrentar sozinha a Dakota, mas ele tinha 

treinos de futebol.

— Será melhor para ti aprenderes a coreografia sozinha 

— disse ele, a tirar as chuteiras do cacifo. — Depois podemos 

deslumbrá-los juntos no próximo ensaio.

— Está bem, obrigada na mesma! — disse ela, já a correr 

para o estúdio onde tinha combinado encontrar-se com             

a Dakota. Mesmo achando a rapariga superirritante, a Abby 

tinha um pouquinho de medo da miúda mais popular do seu 

ano e não queria fazê-la esperar. Chegou, abriu a porta e viu 

a Dakota sentada no banco do piano, as pernas compridas 

elegantemente cruzadas, ocupada a mexer no telemóvel.

— Olá — disse a Abby, hesitante. Apercebeu-se de que 

era a primeira vez que estava sozinha com a Dakota nalgum 

lado. — Hum, obrigada por fazeres isto, acho eu. Espero que 

nos despachemos depressa.
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A Dakota levantou o olhar e alisou o seu longo cabelo 

brilhante para cima de um ombro, com um sorriso lindo mas 

de gozo na cara.

— Espera lá, não achaste mesmo que eu ia ensaiar-te, 

pois não?

— Hum, sim? — retorquiu a Abby, em choque. — Não foi 

o que combinámos?

A Dakota riu-se com desprezo.

— Constrangedor. — Ela segurou no telemóvel, fez 

boquinhas e tirou uma selfie antes de continuar. — Olha, 

deixa-me cá explicar-te… Obviamente não tenho tempo para 

te fazer um desenho a ensinar uma dança incrivelmente 

básica, em que devias orientar-te sozinha, já agora! Já sei, 

porque não fazes um estúpido vlog acerca disso?

— Um vlo… hã? — A Abby acordou do transe. — Mas qual 

é a tua, Dakota? Sei que tens inveja do nosso canal, mas 

porque é que me arrastaste para aqui se não querias ajudar 

na coreografia?

— Inveja do vosso… haja paciência! — A Dakota bocejou 

como se nem se desse ao trabalho de terminar a frase.           
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— Não, eu vim cá dar-te um recado. Mantém-te longe do 

Ben. Eu bem vi as tuas tentativas parvas de namoriscares 

com ele, portanto antes que passes mais vergonhas, 

estou aqui para te dizer que ele está interdito. — 

Segurou no telemóvel para mais uma selfie. — Não 

que alguma vez o conseguisses apanhar— murmurou ela 

com os lábios apertados.

— Interdito? — A Abby estava perplexa. — Mas vocês… 

hum… andam?

A Dakota terminou a selfie e levantou-se, a pegar na mochila.

— Deixa lá os detalhes, deves poupar a tua pouquíssima 

capacidade cerebral para aprender a coreografia. Já tens o re-

cado sobre o Ben, não há mais nada a dizer. Adeusinho, idiota.

E com isto, foi-se embora. Por segundos, a Abby ficou ali, 

estarrecida e a ferver de raiva ao mesmo tempo, lágrimas de 

fúria a marejarem-lhe os olhos.

15h45

  Abby: A Dakota ameaçou-me, para que me 

 afastasse do Ben!!Mas eles andam sequer? 
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  15h46

   Lucy: NÃO?! MAS EM QUE PLANETA É QUE ELA VIVE??

A resposta da Lucy fez a Abby sentir-se ligeiramente melhor, mas 

continuava abalada e intimidada. Também estava chateada con-

sigo mesma por deixar a Dakota mexer-lhe com os nervos. Para 

além disso, agora tinha de ir para casa tentar aprender, sozinha, 

os passos de hand-jive — além de fazer os trabalhos de casa 

e de filmar e montar o seu primeiro vídeo a solo para o canal.

A Abby estava empolgada com o vlog, mas desejava ter 

mais tempo para se preparar. Queria que fosse perfeito, 

mas não podia perder mais tempo. Tinha prometido às 

raparigas que o publicaria nessa noite, e sabia a importância 

de manter o público interessado com conteúdo novo. Era um 

tutorial de maquilhagem, mas teria de se acalmar antes de 

premir o botão «gravar», pensou, ao ver a sua cara, corada 

e descomposta, no gigante espelho do estúdio. Ai que lindo 

— uma borbulha enorme no queixo. O Ben deve ter visto                    

a borbulha enquanto eles conversavam. Só lhe apetecia 

enfiar-se num buraco e morrer!
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VLOG 2

TRANSIÇÃO: QUARTO DA ABBY

A ABBY, sentada na cama, de camisola roxa com pompons                 

e calças de ganga, o cabelo preso com uma bandolete preta. 

O WEENIE está aninhado ao lado dela.

Tutorial de Maquilhagem 
Natural da Fantástica Abby

19h10
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ABBY

Olá a todos! Estou tão animada por ser a primeira a publicar 

a solo neste canal, e espero mesmo que todos gostem 

e que não fiquem desapontados! Ufa! Que pressão!

Vou esforçar-me para não dispersar muito — toda 

a gente me diz que o faço — e ir direta ao assunto, 

pois quero falar de montes de coisas.

(respira fundo e sorri)

Vamos então começar. Muitas amigas me têm pedido para 

mostrar uma rotina de maquilhagem simples para o dia a dia, 

que se possa usar mesmo quando os pais ou a escola não 

deixam usar maquilhagem. Na minha escola são bastante 

rigorosos com isso …

A ABBY faz uma careta tola.

ABBY (CONTINUAÇÃO)

Mas hoje tenho uma crise de borbulhas… uma catástrofe 

de borbulhas, aliás… que infelizmente não é assim tão rara. 

Seja do chocolate a mais ou da comida gordurosa — que 
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a minha mãe me está sempre a avisar para não comer — ou 

apenas das hormonas, as borbulhas sabem mesmo deitar-nos

 abaixo e dar-nos cabo da autoconfiança. Não as deixem 

estragar-vos a vida! Vamos ver como lutar contra elas.

O JOSH entra no quarto de rompante, pega na câmara e começa 

a filmar a ABBY em grande plano.

JOSH

Blhec! Olha para a tua cara! Estás com a peste bubónica! 

O que é isto?

(pega num frasquinho de maquilhagem)

Corretor, ai, bem precisas!

A ABBY salta logo e agarra no frasquinho.

ABBY

Fora daqui! Fora! Estás a estragar-me o vídeo. 

A ABBY empurra o JOSH para a porta e tira-lhe a câmara da mão.
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JOSH

‘Tá bem, ‘tá bem! Se o corretor não funcionar, se calhar 

pões um saco do lixo a tapar a cabeça toda? Haha, adoro-te 

maninha! Prometes que fazes um vlog connosco em breve?

ABBY

Quero lá saber, Josh!

A ABBY bate com a porta, a rir-se.

ABBY  (CONTINUAÇÃO)

Desculpem lá isto! Credo, irmãos! Portanto… 

este é o meu toucador. Recebi-o quando fiz 

anos e adoro-o. O espelho e as luzes fazem 

toda a diferença e há espaço para toda 

a maquilhagem. Desculpem a trapalhada 

— não tive tempo de arrumar nada. 

Blhec, não sei o que é que isto ‘tá aqui a fazer!

A ABBY tira um ossinho de roer para cães de cima do toucador.
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ABBY  (CONTINUAÇÃO)

Weenie, estiveste aqui em cima? Safado! Vou pousar a câmara 

aqui para que possam ver a minha cara…

A ABBY põe a câmara num tripé.

ABBY  (CONTINUAÇÃO)

Pronto, vamos a isto. Antes de mais, é preciso uma boa rotina 

de limpeza de manhã e à noite. Eu afasto o cabelo da cara com 

esta bandolete e depois lavo com uma espuma e água, coisa 

que já fiz. Depois da limpeza, aplico um hidratante — muito 

importante! Só estou a usar produtos baratos 

de supermercado porque não tenho dinheiro para mais, 

mas funcionam como as marcas caras, desde que bem 

aplicados. Não uso uma base muito forte porque na escola 
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não deixam e a minha mãe 

matava-me! Uso um hidratante 

com cor, e aplico-o 

com os dedos.

 (aplica o creme)

A seguir precisamos de um corretor, e é realmente importante 

escolher a cor certa para o nosso tom de pele, nem demasiado 

clara nem demasiado escura, pois chama a atenção para          

as borbulhas. Peguem num pincelinho e apliquem o corretor 

no centro da borbulha — mas não muito! — e deixem a pele 

absorver. Depois ponham um pouco de pó e espalhem bem. 

(demonstração)

Também podem aplicar corretor debaixo dos olhos para 

disfarçar olheiras, ou em qualquer vermelhidão. A seguir fixem 

o corretor com um pó leve e translúcido 

para que dure o dia inteiro. 

Estão a ver? A borbulha está 

quase invisível! Resultados! 

Depois gosto de usar um 

pouco de blush nas faces 
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para ficar com uma corzinha 

saudável. Terminem com um 

pouco de rímel e finalmente 

um batom brilhante clarinho. 

A ABBY faz boquinhas e bate as pestanas.

ABBY  (CONTINUAÇÃO)

E já está, a maquilhagem «sem maquilhagem»! Quando forem 

sair, podem acrescentar sombra e risco nos olhos, mais rímel 

e, finalmente, batom com cor, brilhante ou não. Espero que 

este tutorial seja útil; façam gosto se gostaram! Noutra altura 

vou mostrar como fazer olhos esfumados, perfeitos para uma 

festa de outono ou inverno. Adeusinho! Até breve!

A ABBY pega no WEENIE e os dois fazem adeus.

TRANSIÇÃO: ECRÃ NEGRO
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Visualizações: 276 e continua

Subscritores: 179

Comentários:

VeludoVermelho: Viva! Guia realmente profissional. Bem 

apostado, miúda!

pepitas_rosa:             @Fantástica_Abby a VeludoVermelho viu 

e comentou! Objetivos!

rainha_dakota: Lembra-me o monte Vesúvio! Sugiro uma 

burca…

LucyLocket: Ena, ena! Abby fabulosa toda gira!  

RaparigaTímida1: A minha mãe ainda não me deixa usar 

maquilhagem… 

EngraçadinhodaNet54: O Josh tem razão, TENS de fazer  

um vídeo com os Monstros das Partidas!!! 

MorganMágica: Concordo!!!

(desce para ver mais 35 comentários)

_M_GirlsCanVlog2 PT.indd   42 17/03/17   16:20




