
Esta miúda é imparável!
Depois do fim do namoro entre a Penny  

e o Noah, ele desaparece sem deixar rasto.  
Ninguém sabe onde está, nem mesmo a nossa  

Miúda Online, que luta para conseguir ultrapassar 
o desgosto e reconstruir o seu coração partido.

Por isso, a ideia de ir visitar a Megan à escola de artes  
surge na melhor altura possível. É tudo aquilo de que a Penny 

precisa: arejar a cabeça e conhecer novas pessoas.

Nesta aventura a solo, a Penny vai perceber que os amigos  
precisam dela mais do que nunca. Só ela será capaz de ajudar 

o Elliot na sua difícil relação com os pais e, pelo caminho, dar apoio
à sua nova amiga, Posey, que tem um medo terrível do palco.

Como se não bastasse, o destino coloca-lhe no caminho o Callum,
um escocês charmoso que a ajudará a distrair-se dos problemas

e dos fantasmas do passado. Mas será que a Penny está 
preparada para esquecer o Noah?

«20 de setembro

Onde Está o Noah Flynn? 

Se és leitora regular do Miúda Online, sabes 
que adoro responder às tuas perguntas.  
Apesar de a maioria de vocês ser superfixe  
e fazer perguntas sobre coisas normais,  
também tive a minha caixa de entrada  
inundada com perguntas sobre o Noah Flynn. 
Mais especificamente: Onde é que ele está?  
O que anda a fazer? Porque é que abandonou 
a digressão mundial dos The Sketch?

Portanto, acho que está na hora de registar 
aqui tudo aquilo que sei.

A verdade é esta: também não sei. Sei tanto 
quanto vocês e só posso esperar que ele esteja 
bem e feliz, independentemente do que ande  
a fazer. 

Infelizmente, ser amiga do Noah não significa 
que o possa seguir automaticamente pelo GPS 
(embora eu tenha a certeza de que a minha  
mãe faz isto comigo e com o meu irmão).  
Só posso dizer-vos que conheço o Noah e ele 
não terá tomado esta decisão de ânimo leve. 

Espero que isto responda às vossas perguntas 
e que tudo possa regressar à normalidade  
aqui no Miúda Online. 

Noah, se estiveres a ler isto, envia-me uma 
mensagem ou vou pôr um detetive à tua  
procura! 

A Miúda Online fica offline xxx»

Zoe Sugg, também conhecida como 
, é uma vlogger de 26 anos  

que vive em Brighton, no Reino Unido.

Os seus vlogues de beleza, moda e estilo  
de vida valeram-lhe milhões de seguidores 
no YouTube, e são cada vez mais aqueles  
que a seguem. 

Em 2011, venceu o Blog Award  
da Cosmopolitan para o melhor Blogue 
de Beleza e no ano seguinte recebeu  
o galardão de Melhor Vlogger de Beleza.
Zoe recebeu também o prémio de Melhor
Vlogger Britânica nos Radio 1 Teen
Awards de 2013 e 2014, e o prémio
Nickelodeon Kid’s Choice de 2014
e 2015 para a Vlogger Favorita do
Reino Unido, sendo ainda galardoada
com o prémio Estrela da Internet
na categoria de Moda e Beleza
nos Teen Choice Awards de 2014.

Miúda Online foi o livro de estreia  
de um autor mais vendido de sempre  
no Reino Unido, entrando diretamente  
para o primeiro lugar de todas as tabelas 
de vendas — um sucesso que se repetiu  
em Portugal. Seguiu-se Miúda Online 2:  

On Tour publicado pela Booksmile,  
e um êxito em todo o mundo.

O TERCEIRO 
ROMANCE DE

O TERCEIRO L IVRO  
DA SÉRIE BESTSELLER

12+

Literatura Juvenil

I S B N  9 7 8 - 9 8 9 - 8 8 4 9 - 7 9 - 3

Zoe Sugg, ou             ,  
escreve histórias desde muito pequena.

O seu blogue sobre beleza e moda  
e os vídeos no YouTube têm milhões  
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Às minhas maravilhosas seguidoras, leitoras e fãs,  
obrigada por todo o vosso apoio constante e por partilharem  

o meu amor pela Penny e pela história dela. Espero que  
continuem a perseguir os vossos sonhos até que se tornem realidade. 

Se eu consigo fazê-lo, vocês também conseguem!
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20 de setembro

Onde Está o Noah Flynn? 

Uma pequena interrupção aos posts regulares e agendados do  
blogue!

Se és uma leitora regular do Miúda Online, sabes que adoro res-
ponder às tuas perguntas, seja através de comentários seja por e-mail. 
Apesar de a maioria de vocês ser superfixe e fazer perguntas sobre coi-
sas normais, como o meu novo ano escolar ou como é que vai a orga-
nização do meu programa curricular e dos prazos dos meus exames… 
Também tive a minha caixa de entrada inundada com perguntas sobre 
o Noah Flynn. Mais especificamente: onde é que ele está? O que anda 
a fazer? Porque é que abandonou a digressão mundial dos The Sketch?

Ora bem, isto não está a acontecer apenas aqui no meu blogue, 
mas sim em todos as minhas contas de redes sociais, e até na vida real! 
Portanto, acho que está na hora de registar aqui tudo aquilo que sei.

Se és uma leitora nova do meu blogue, podes não estar a par de 
que eu e o Noah éramos namorados (destacar o «éramos»). As leitoras 
mais antigas também o conhecem por «Rapaz de Brooklyn» e apesar 
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de já não escrever sobre ele há uns tempos — ou, para o caso, sobre 
nós — o recente hiato do Noah deixou muita gente a pensar no que 
seria feito dele. 

Por isso, inspirem fundo, porque a verdade é esta: não faço ideia. 
Sei tanto quanto vocês e só posso esperar que ele esteja bem e feliz, 
independentemente do que ande a fazer. Os agentes dele lançaram 
este comunicado:

«Devido a ter de lidar com uma pesada carga de trabalhos 
assim como assuntos pessoais, Noah decidiu abandonar a di-
gressão mundial dos The Sketch um mês antes do previsto. 
Pede desculpa aos fãs por eventualmente os desiludir e agrade-
ce-lhes o apoio contínuo.»
 
E é só isso que eu sei. Infelizmente, ser amiga do Noah não significa 

que o possa seguir automaticamente pelo GPS, por isso não posso ace-
der a uma aplicação no meu telemóvel para ver onde ele está (embora 
eu tenha a certeza de que a minha mãe faz isto comigo e com o meu 
irmão). Só posso dizer-vos que conheço o Noah e ele não terá tomado 
esta decisão de ânimo leve. Mas ele também é um tipo muito forte e 
tenho a certeza de que há de regressar num abrir e fechar de olhos. 

Espero que isto responda às vossas perguntas e que tudo possa 
regressar à normalidade aqui no Miúda Online. 

E para quem não faz a mínima ideia do que estou a falar… descul-
pem lá. Ha ha! E, além disso, Noah, se estiveres a ler isto envia-me uma 
mensagem ou ainda vou ter de pôr um detetive à tua procura.

A Miúda Online fica offline xxx 
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Capítulo Um

Assim que concluo o post do blogue, passo o meu computador 
portátil ao Elliot. 

— Achas que está suficientemente bom?
Ele passa os olhos pelo monitor e eu ocupo-me de um espigão 

na ponta do meu dedo cor-de-rosa. 
— A mim parece-me bem — responde ele ao fim de uns ago-

nizantes segundos.
Face à aprovação dele, volto a pegar no portátil e primo «publi-

car» antes que mude de ideias. Sinto de imediato que me sai um 
peso dos ombros. Está feito. Já não posso voltar atrás. A minha 
«declaração» é oficial, embora até fosse ridículo o facto de eu ter 
de fazer uma declaração. Sinto as faces a arder ao aperceber-me 
do quanto esta situação me irrita…

O Elliot tosse — bem alto — interrompendo-me o curso dos 
pensamentos. Tem os lábios cingidos num dos cantos, o que me 
deixa tensa porque percebo que algo o preocupa. 

— É verdade que desde meados de agosto não tens notícias 
do Noah? 

Encolho os ombros.
— É. 
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— Não posso crer. O Rapaz de Brooklyn está a deixar-nos mal.
Volto a encolher os ombros. É praticamente o único gesto que 

consigo fazer. Se pensar demasiado no assunto, todas as emo-
ções que tento controlar hão de começar a aparecer à flor da pele. 

— Só tenho esta mensagem. — Pego no meu telefone e faço 
surgir a mensagem. — Vês? 

Desculpa, Penny. Foi muita coisa junta. 
Vou desistir da digressão e fazer uma pausa. 
Em breve contacto-te Nx

Não sei qual é a noção do Noah de «breve», mas já lá vai bem 
mais de um mês e nunca mais tive notícias. Enviei imensas men-
sagens, SMS e e-mails, todos sem resposta. Também não quero 
parecer uma ex-namorada desesperada a tentar persegui-lo, pelo 
que recentemente deixei de enviar mensagens, mas dá-me um 
nó na cabeça sempre que penso que ele não respondeu. 

— Bom — diz o Elliot —, fizeste bem em publicar a tua his-
tória para que as pessoas te deixem em paz. Quem é que precisa 
desse drama todo?

— Exatamente. — Arrasto-me até à ponta da cama e pego 
numa escova do cabelo que está na minha secretária. Os meus 
olhos vagueiam pelas selfies coladas no espelho enquanto passo a 
escova pelos nós do emaranhado castanho-avermelhado beijado 
pelo sol. Há fotos onde estou com a Leah Brown, o Elliot e o Alex, 
e até uma com a Megan, mas a maioria está tapada por recortes 
das minhas fotografias preferidas de revistas — inspiração para 
o meu portefólio — e pelo meu trabalho do Nível A, cuidado-
samente destacado e realçado por cores para saber exatamente 
o que devo fazer. A minha mãe diz a brincar que passo mais 
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tempo a ordenar as coisas por cores do que a estudar a sério, 
mas ajuda-me a sentir que controlo algo. Tudo o resto na minha 
vida parece-me fora do alcance — o Noah, a minha carreira como 
fotógrafa, até os meus amigos… Toda a gente se prepara para a 
vida para lá do secundário. Apesar de eu ter tido um arranque 
em grande com o meu estágio com o François-Pierre Nouveau 
— um dos fotógrafos mais na berra à face da Terra — sinto-me 
parada enquanto toda a gente gira à minha volta. Daqui, para 
onde hei de ir?

— Achas que ele encontrou outra pessoa? — O Elliot esprei- 
ta para mim por cima dos aros dos óculos com uma expressão 
que conheço demasiado bem: a expressão «isto com a Penny 
nunca vai acabar bem» com que adora surpreender-me de vez 
em quando. 

— Elliot! — Atiro-lhe com a escova, da qual se desvia facil-
mente. Embate na parede atrás e aterra num monte de roupa 
para lavar. 

— O que foi? É solteiro, tu és solteira. Está na hora de saíres 
para o mundo, Pen. Há vida além de Brooklyn. — Pisca exage-
radamente o olho e eu reviro os olhos. Se há algo que me deixa 
mais agitada do que o silêncio do Noah, é a ideia de ele estar com 
outra pessoa. 

Sentindo a necessidade de mudar de assunto, pergunto ao 
Elliot:

— E como é que anda o Alex?
O Elliot ergue as mãos aos céus.
— A perfeição, como sempre. 
Sorrio.
— Vocês são mesmo giros, mas um pouco enjoativos. 
— Já te contei que ele deixou a loja vintage? Agora está a traba-

lhar num restaurante. — O Elliot irradia orgulho. — Estou morto 
por acabar o secundário para irmos viver juntos. Se bem que já 
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passo a maior parte do tempo em casa dele. Quando não estou 
aqui, claro. 

Ele sorri, mas não é um sorriso pleno. Inclino-me para ele e 
pego-lho na mão.

— Os teus pais hão de se entender… — Há semanas que as 
discussões são constantes em casa dos Wentworth. Às vezes con-
seguimos ouvi-los gritar através das paredes finas do meu quarto 
no sótão; essas noites são um bocado embaraçosas. 

Agora, cabe-lhe a ele encolher os ombros. 
— Quanto a mim, deviam acabar com a tristeza deles. 

Seríamos todos mais felizes se se separassem de vez. 
— Penny. — A voz da minha mãe ecoa pelas escadas acima 

até ao meu quarto. 
Viro o meu telemóvel e vejo as horas.
— Oh, bolas. Anda, Elliot… vamos atrasar-nos! Não posso per-

der a primeira aula. — Salto para fora da cama e começo a despe-
jar livros para dentro da minha mochila. Olho-me rapidamente 
ao espelho e só então percebo que escovei apenas um dos lados 
da cabeça antes de atirar a escova ao Elliot. Deito a mão a uma 
fita do cabelo pousada na secretária e prendo o cabelo — o ema-
ranhado e tudo — num penacho mal amanhado. Vai ter de servir.

A capacidade do Elliot de transformar uma nuvem sombria 
num raio de sol nunca deixa de me surpreender e quando dou a 
volta ele já está de novo animado e sorridente. Encaixa o braço no 
meu e sorri-me. 

— Pronta para uma corrida por um croissant de chocolate? 
— Conta comigo.
Descemos as escadas dois degraus de cada vez, a rir e a chocar 

um no outro pelo caminho. 
— O que é que estes dois maluquinhos andam a tramar agora? 

— censura a minha mãe quando saltamos o último degrau antes 
de deitarmos a unha a um croissant de chocolate quente que ela 
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segura para nós. — Não te esqueças… em casa às sete para o 
aniversário do Tom.

— Na boa! — digo eu, já a sair pela porta de casa, sabendo 
muito bem que tinha chocolate em lugares onde uma rapariga 
de 16 anos bem arranjada não deveria ter. Nunca iria esquecer-
-me do aniversário do meu irmão mais velho, mas sei porque 
é que a minha mãe me lembrou. Combinei ir sair com o Elliot 
depois das aulas, para dar uma volta por Brighton e tirar-lhe fotos 
para o meu portefólio. Ele é o modelo perfeito para mim: tão 
autoconfiante que não tem vergonha de ficar parado no meio da 
rua a fazer pose, mesmo com pessoas a passar por ele. «Talvez 
deva criar um blogue», disse-me ele um dia. «Assim, podia exi- 
bir todas essas fotos! Até aquelas de que não gostas são espeta-
culares.»

«Devias fazer isso», respondi na altura. «Também seria fan-
tástico para o teu trabalho na moda.»

«Vou pensar nisso», foi a resposta dele, mas nunca avançou 
para o blogue. Suspeito que a ideia de o ter é mais apelativa para 
o Elliot do que a ideia de todo o trabalho que ele implicaria. Está 
sempre a revirar os olhos quando me vê outra vez em frente 
ao portátil, mas também sabe o que custa mantê-lo. E, desde a 
minha grande pausa no ano passado, estou mais determinada do 
que nunca a fazer dele um sucesso. 

Lá fora, corre um frio que me lembra a chegada do outono, 
apesar de ainda irmos em setembro. Esta altura do ano é a minha 
preferida, sem dúvida; as folhas começam a ficar douradas e mur-
chas depois do trabalho duro que tiveram no verão e o sol parece 
brilhar de uma forma mais cristalina por desaparecer a névoa  
do calor estival. Tudo parece mais luminoso e fresco — uma 
tábua rasa para o novo ano letivo. Tábua rasa. É disso mesmo que 
preciso. 

Aconchego-me mais ao Elliot e dou-lhe o braço. 

miuda online 3 PT.indd   15 13/10/16   12:28



zoe sugg

16

— Hoje à noite vamos ter de abreviar a nossa sessão fotográ-
fica — digo. — A única coisa má que há em o Alex ter deixado a 
loja vintage é já não podermos pedir emprestada mais roupa gira!

Recordo a minha fotografia preferida do Elliot: ele usa as rou-
pas normais dele (calças de ganga justas, uma t-shirt bordeaux 
com um casaco de malha grosso por cima) e um chapéu de pira- 
ta com uma pena enorme espetada e está equilibrado numa perna 
em cima de um balde virado numa praia de seixos. Parece um rei 
pirata de Brighton. Mas com um ótimo olho para a moda.

— Vamos lá regressar ao guarda-roupa da tua mãe! — excla- 
ma o Elliot com um suspiro exagerado. Rio-me. É verdade. A mi- 
nha mãe tem montes de acessórios esquisitos e maravilhosos do 
tempo em que fazia teatro.

Deixo-o na paragem de autocarro e ele dá-me dois beijos extra- 
vagantes na bochecha — algo que aprendeu em Paris e que depois 
refinou no seu estágio na revista CHIC.

— Vemo-nos mais logo, q’rida — diz ele, baixando depois o tom 
de voz. — E não te preocupes em demasia com o Noah, prometes?

Coro.
— Prometo. 
É uma curta caminhada a pé desde a paragem até à escola, mas  

sinto a falta do Elliot assim que parte. A falta dele dói-me como se 
me faltasse um braço ou uma perna. Falta-me um Elliot — e dói. 
E não sei o que vai ser de mim se ele e o Alex acabarem por se 
mudar no próximo ano para Londres. Pensar nisso faz com que 
me venha à boca o sabor do croissant de chocolate e engulo para 
o aguentar lá em baixo.

O meu telemóvel vibra. Esqueço de imediato a minha promessa 
e penso que poderá ser o Noah. Mas não é ele. É a Kira.

«Onde é que estás?», diz a mensagem. Depois, vejo as horas. 
Faltam apenas cinco minutos para a minha primeira aula — e é 
suposto apresentar um trabalho de história com a Kira. Ups.
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Acelero o passo para um ritmo de corrida, subo os degraus a 
correr e transponho as portas duplas da minha escola. Lá den-
tro, vejo duas raparigas novas do sétimo ano debruçadas sobre 
os telefones, a dar risadinhas enquanto veem algo chamado Celeb 
Watch. Sinto logo a minha ansiedade a crescer como uma maré, 
na eventualidade de estarem a cochichar sobre mim — mas 
desta vez não é. Afinal, o Hayden, dos The Sketch, rompeu com a 
namorada, a Kendra. Quando uma das raparigas olha para mim, 
franze o sobrolho — mas não parece reconhecer-me. É só por ser 
algo estranho eu estar a olhar para lá. Passo a correr por elas, com 
o coração a bater muito depressa no peito. Já nem faço as pessoas 
virarem a cabeça. 

Solto um suspiro de alívio, libertando-me da ansiedade. Eu e 
o Noah somos oficialmente notícias requentadas. Não passo de 
uma rapariga normal a viver uma vida normal numa escola nor-
mal. É tudo o que desejei desde o final da digressão.

Não é?
— Penny! POR AMOR DE DEUS, cá estás tu. — A Kira apa-

rece a correr na minha direção, dispersando de imediato os meus 
pensamentos. Passo em revista a nossa apresentação mais uma 
vez, pelo que permito que me puxe pelos corredores da escola  
e regresso à normalidade. 
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Capítulo Dois

— Espera, só mais uma.
— Penny, são sete menos cinco…
— Eu sei, mas a luz é perfeita… — Tiro uma última foto dele, 

recortado contra o céu a escurecer. Desta vez, não é junto à praia, 
mas no Parque Blakers, situado em frente às nossas casas e junto 
a uma fileira de giras residências em tons pastel. Viver na coli- 
na implica sempre que se tenha uma bela vista sobre o parque, 
com o mar mais atrás, a partir dos nossos quartos adjacentes no 
sótão. Há uma torre com relógio no parque onde eu e o Elliot 
passámos muitos fins de tarde soalheiros sentados a ler e a tirar 
fotos. O Elliot está a fazer figuras exageradas com o corpo, sal-
tando para as estrelas e curvando-se formando pontes ao con-
trário. Estou deitada de barriga para baixo, a fotografar a partir 
de um ângulo baixo. Se não o conhecerem, podem nem sequer 
reconhecer o Elliot nas fotos. Consigo apanhar o sol poente por 
detrás do arco das costas dele, raios de sol a desfocarem todos  
os pormenores — mas dá-lhe um ar etéreo, como se a luz irra-
diasse dele. 

— OK, acabei — digo, pousando a câmara. Sento-me e con-
sulto o meu telemóvel — não há mensagens preocupadas da 
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minha mãe, por isso depreendo que o Tom provavelmente estará 
atrasado. 

— Deixa cá ver — diz o Elliot, que desfaz a curvatura das cos-
tas e se deita na relva. Inclino-me para lhe mostrar. — Oh, Penny, 
estas estão espetaculares! As melhores que já tiraste. Ficavam 
bem melhor na galeria. 

— Oh, sem dúvida que serão a atração principal. Vou chamar-
-lhes Elliot e a Curva Solar. 

— Talvez seja melhor trabalhares um bocadinho os teus títu-
los, P. 

— Vou pensar nisso.
A fantasia que o Elliot tem em relação a mim é que eu hei de 

ter um dia uma grande exposição numa galeria, uma coisa a solo 
e não como da vez em que as minhas fotos foram expostas com 
o resto da nossa turma de fotografia para obter o certificado geral 
do secundário. A visão que ele faz da minha galeria é sempre de 
algo em grande  — como Londres ou Nova Iorque, ou até algo 
mais distante como Xangai ou Sydney. Os sonhos grandiosos  
que tem para mim fazem-me sempre sorrir, mas também me  
deixam ansiosa. No final do meu fantástico estágio com François-
-Pierre Nouveau, ele disse-me que eu poderia pendurar um  
conjunto de fotos minhas na galeria dele — se alguma vez se 
enquadrassem nos seus padrões elevados. Tenho enviado algu-
mas das fotos que tiro ao Elliot à Melissa, a nova gerente do F-P 
Nouveau, com quem me dou muito bem. Ela disse-me que — 
apesar de boas — faltava algo. «Não vejo nada de ti nestas ima-
gens», explicou-me. «Estás quase lá. Trabalha e descobre aquilo 
que realmente te apaixona, um assunto que adores mesmo, e 
depois não o largues. As tuas fotografias precisam de uma voz. 
Algo… único da Penny.»

Não quero deixá-la ficar mal, por isso o meu objetivo é treinar,  
treinar, treinar até descobrir com precisão o que é «único da 
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Penny». Porque os sonhos que tenho para mim são tão grandiosos 
como os do Elliot. Quero fotografar para o resto da vida. Nunca 
estive mais determinada do que agora para que isso aconteça. 

Algo me chama atenção pelo canto do olho e viro-me de re- 
pente para cima.

— Noah? — sussurro, antes de me conseguir deter. 
— O quê? Onde? — O Elliot segue o meu olhar, mas não está 

ali ninguém. Quem quer que fosse, desapareceu colina abaixo. 
— Era capaz de ter jurado… — Mas o que é que eu vi? Um gor- 

ro, bem puxado por cima de um cabelo escuro comprido. Podia 
ser qualquer um. — Esquece — digo eu, muito depressa.

O Elliot não se deixa enganar.
— Está bem, Penny. Eu também gostava que ele aqui estivesse. 

Mas quem está mesmo é o Tom. Vamos regressar, OK?
— Sem dúvida. — Sei que estou a ser pateta — o Noah prova-

velmente estará em Nova Iorque, ou em Los Angeles… outro sítio 
qualquer que não Brighton. Quem me dera saber algo sobre o 
paradeiro dele ou sobre o que andará a fazer. Assim, pelo menos, 
não estaria a dar em louca. 

— Anda daí, sua lesma! — grita-me o Elliot. Fiquei para trás 
enquanto subíamos a colina de regresso a casa. Era esse o pro-
blema de Brighton — é quase tudo grandes colinas, e as nossas 
casas ficam a meio de uma das maiores.

— Ouvi dizer que o meu pai ia preparar uma das suas famo-
sas lasanhas para logo à noite! — digo, enquanto o apanho. 

O Elliot resmunga.
— Oh, meu Deus, o que é que ele vai pôr desta vez?
— Não faço ideia. Lembras-te daquela vez que acrescentou 

ananás a uma das camadas para fazer ao estilo havaiano?
— Dessa até gostei! Estava mais a pensar naquela vez em que 

ouviu dizer que no México usavam chocolate nos molhos e der-
reteu uma barra de Dairy Milk na bolonhesa! 
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— Foi bem nojento — reconheço. — Talvez seja melhor dizer-
-lhe para se cingir aos pequenos-almoços. 

— Nã… Sabes que eu adoro as experiências do teu pai, apesar 
de nem sempre resultarem. Ora bem, quem iria imaginar que 
pôr batatas fritas em cima de uma lasanha a iria tornar tão deli-
ciosa e crocante? Ele devia patentear a receita. Cuida-te, Jamie 
Oliver. 

Toda aquela conversa sobre comida faz com que o tempo passe 
a voar e antes de darmos por isso estamos de regresso à frente da 
minha casa. O Elliot nem olha para a porta da frente da casa dele 
e segue-me até à minha. Um odor intenso a ervas aromáticas e a 
carne frita saúda-nos assim que entramos. 

— Há aqui algo que cheira muito bem! — grita o Elliot por 
trás de mim. 

O meu pai aparece na entrada, com um chapéu de cozinheiro 
caído para o lado.

— Hoje à noite temos lasanha à grega. Feta! Orégãos! Cor- 
deiro! Beringela!

— Então, é moussaka?
— Oh, não. — O meu pai sacode uma espátula na minha 

direção. — Continua a ser uma lasanha. E espera até veres o que 
está em cima… 

— Por favor, por favor, por favor, que não sejam azeitonas! — 
Torço o nariz.

— Ainda melhor… anchovas!
Tanto o Elliot como eu suspiramos. 
— Olá, gente feliz! 
— Tom! — Viro-me e guincho ao ver o meu irmão a abrir  

a porta, seguido pela sua namorada de há muito, a Melanie.  
— Parabéns!

— Obrigado, Pen-Pen! — Aperta-me com um braço e despen-
teia-me.
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— Ei, para com isso — digo, soltando-me dele. Passo por ele 
na direção da Melanie e dou-lhe um grande abraço. — Oi, Mel, 
como vai isso?

— Bem, obrigada, Penny. Estou mortinha por provar o que  
o teu pai está a preparar.

Rio-me.
— Deve ser interessante, como sempre! 
As horas seguintes passam num instante, entre comida e 

risos, envolvendo-me numa manta acolhedora tão reconfortante 
como o velho casaco de malha da minha mãe, que levo comigo 
sempre que tenho de andar de avião. A lasanha grega ficou per-
feita (apesar de lhe ter tirado todos os peixinhos magrinhos para 
dá-los ao Tom) e agora toda a gente está relaxada em volta da 
mesa: a minha mãe conversa com a Melanie sobre o seu próximo 
casamento (um negócio tipo cabaré no Soho), o Tom e o Elliot 
riem-se de uma das piadas do meu pai. 

Ocorre-me uma ideia. Salto do meu lugar e avanço em passo 
leves para a entrada, pegando na câmara que tinha deixado junto 
à mochila. 

Quando regresso, aponto a lente à minha família — capto os 
sorrisos e os risos deles. É algo «único da Penny». É toda a gente 
que amo, juntos na mesma sala.

Olho para baixo de novo para a foto. Bem… quase toda a gente. 
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17 de setembro

A Ver Fantasmas

Obrigada a toda a gente pelo apoio à última publicação. Desculpem,  
por ter tido de fechar os comentários — as coisas estavam a descontrolar- 
-se um bocadinho. Mas talvez consigamos ultrapassar isto juntas?  
Vocês têm sempre excelentes conselhos para dar. Gostaria muito de 
saber a vossa opinião.

Para mim, neste momento, o mais difícil de lidar são os fantasmas. 
Não me refiro a fantasmas verdadeiros (pelo menos, espero que não), 
mas às sombras — as marcas — da pessoa desaparecida que são dei-
xadas por todo o lado no meu dia a dia, prontas a saltar diante de mim 
a qualquer momento e fazer parar o meu coração. 

Sempre que dobro uma esquina há algo que me faz lembrar dele. 
Apesar de ter a certeza que deve estar bem longe de onde me encon-
tro, não paro de pensar que o vejo no meio de uma multidão mesmo à 
minha frente. Uma vez até segui um pobre rapaz pela rua fora e quan-
do ele deu a volta… claro que não era ele. Não passava de outra pessoa 
qualquer com cabelo escuro. 
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Estou a ficar louca. Sabem quando se sente um calafrio sem razão 
aparente. É o que tenho sentido. O que posso fazer para afastar os 
fantasmas e sentir-me de novo normal? 

A Miúda Online fica offline xxx 
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Capítulo Três

Dois dias depois de ter publicado o post no blogue, há três tipos 
de conselhos que se destacam no meio de todos os comentários:

1. Rodeia-te de amigos e família. — Feito.
2.  Distrai-te: sai e faz mais coisas excitantes, até as recorda-

ções dele começarem a desaparecer. — Nisso, talvez possa 
fazer melhor. 

3.  Segue em frente. — Pois, esse também é o principal conse-
lho do Elliot. E, no entanto, não sei porquê, não me parece 
que isso vá acontecer. 

Por isso, decidi tentar o método número dois. E, de modo a 
distrair-me, aceitei um convite que estava há umas semanas na 
minha caixa de mensagens. A Megan tem andado a convidar-me 
para visitá-la em Londres na Escola de Artes Madame Laplage 
— onde ela anda a fazer os dois últimos anos do secundário.  
É uma escola muito prestigiada e estou bastante orgulhosa por 
ela ter entrado. Foi um feito tão importante que ela até apareceu 
no jornal local debaixo do título: aluna conquista lugar na academia das 

estrelas. Imensos atores e atrizes famosos estudaram lá («Como 

miuda online 3 PT.indd   25 13/10/16   12:28



zoe sugg

26

a Megan nunca se esquece de referir», diz o Elliot), mas a escola 
não é famosa apenas pela representação. Também há músicos, 
bailarinos, pintores — provavelmente até alguns fotógrafos. Ela 
tem de viver no campus, por isso, de certa forma, é como se já 
tivesse ido para a universidade. Apesar dos modos loucos e por 
vezes arrogantes dela, sinto saudades.

«VEM VISITAR-ME», gritou ela numa das mensagens mais 
recentes. «Vais adorar.»

O Elliot revirou os olhos. «Provavelmente só quer alguém para  
se gabar pelo seu “papel de destaque” em Les Misérables ou na peça  
que estiverem a encenar.» 

«West Side Story», corrigi-o. A Megan tinha publicado no Facebook 
nesse dia que ia representar Maria no primeiro grande espetá-
culo do ano, no Halloween.

«Os ensaios são intensos», escreveu-me ela, «mas se vieres 
num sábado depois das onze estamos todos a conviver na sala de 
convívio e posso apresentar-te a toda a gente.»

OK — alinho. 

O Elliot mostrou desprezo, mas percebi que até ele estava 
satisfeito por eu sair e fazer algo diferente e um pouco fora da 
minha zona de conforto. 

Iupi! Vemo-nos no sábado!

E agora é sábado, e está um daqueles belos e radiosos dias de  
setembro que fazem Londres cintilar como se alguém tivesse dado  
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a todos os edifícios uma boa esfregadela. Assim que saio do com-
boio, não posso deixar de pensar no quanto progredi nos últimos 
meses. Antes deste verão, seria impossível apanhar um comboio 
sozinha para Londres, quanto mais o comboio e uma viagem de 
metro, mas agora trago no meu bolso traseiro as pequenas estra-
tégias que ajudam a controlar a minha ansiedade. Não por com-
pleto — sei que, de alguma forma, haverá algo que se mantém 
comigo para o resto da vida,  e pode decidir aparecer a qualquer 
momento. Mas desde que eu dite as regras, desafie e aceite a mi- 
nha ansiedade — e não o contrário — sei que ficarei bem. 

A Escola Madame Laplage fica na margem do rio Tamisa e a 
Megan encontra-se comigo na estação de metro de Embankment, 
para podermos caminhar um pouco juntas.

— Penny! — Acena-me da porta do Starbucks, segurando um 
café na outra mão. Nunca a vi a beber outra coisa que não fossem 
batidos ou colas, mas afinal esta é agora a Megan «adulta». 

— Espero que não te importes de ter ido buscar uma bebida 
— diz ela. — Não gostas de café, pois não?

Abano a cabeça.
— Estou bem assim. 
— Fixe. — Enrosca o braço dela no meu e leva-me pela ponte 

existente junto à estação. Vejo a Catedral de São Paulo conforme 
o rio contorna a curva e paro para tirar uma fotografia. A Megan 
enfia-se no enquadramento e faz pose estendida no anteparo.

— Espera, tira-me uma foto em frente ao Teatro Nacional —  
diz ela, apontando para o grande edifício de cimento junto à escola  
dela. — Talvez um dia quando eu tiver um papel principal numa 
peça fabulosa no Nacional possas vender esta foto por milhões. 
— Ri-se abertamente de uma forma que me deixa levemente 
envergonhada e tiro a foto. — Deixas-me ver?

Rodo a máquina fotográfica para lhe mostrar a fotografia no 
pequeno ecrã. Ela guincha. 
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— Oh, meu Deus, está tão gira, Penny! Devias ser tu a foto-
grafar o meu rosto. 

Sorrio, igualando o seu amplo sorriso, mas há ali algo de es- 
tranho. Mesmo a Megan não é por norma assim tão expansiva. 
Apostaria que bebeu café a mais, mas não acredito que isso expli-
que tudo. 

— Como é que vão as coisas na escola? — pergunto, assim que  
cruzamos a ponte. 

— Oh, a escola é simplesmente espetacular. Sabias que um 
grande casal de Hollywood vai mandar para cá os filhos? Está a 
ser tratado em segredo, segundo o Celeb Watch, mas a Madame 
Laplage é o único lugar para ensinar um verdadeiro ator shakes-
peariano. E os professores são incríveis. Sabias que até têm um 
especialista em monólogos? E devias ver os bailarinos… Nunca vi 
tantos tipos giros num único lugar. — Pisca-me o olho. 

Enquanto continua a caminhar e a falar, reparo que ainda não 
respondeu à minha pergunta. Já sei tudo sobre a escola. Só não 
sei como vão as coisas com ela.

A Escola Madame Laplage é um grande edifício eduardiano 
em terraço, do tipo que terá sido provavelmente dividido em 
tempos em diversas casas estreitas e altas. Mas a maiorias das 
paredes foram esburacadas e agora estão decoradas com murais 
arrojados e vivos pintados pelos alunos de artes. Olho através do 
vidro de uma das portas e vejo o chão de madeira encerado e as 
paredes de espelhos de um estúdio de dança.

A Megan continua a debitar um milhão de palavras por 
segundo enquanto subimos um lanço de escadas. Paramos no 
terceiro andar diante de uma porta que diz sala de convívio de 
arte dramática.

— Ora bem, não te passes, Penny, mas algumas das miúdas 
daqui sabem de ti e do Noah e estão todas mega ciumentas, OK? 
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Não te preocupes… Eu faço com que tudo se mantenha calmo, 
mas, sei lá, não faças disto mais do que aquilo que é.

— Uh… Descansa — digo, franzindo o sobrolho. — Acredita, 
a última coisa de que quero falar é sobre o Noah. 

— Ótimo. Muito bem… — Inspira fundo, como se se prepa-
rasse. E então abre a porta.

A primeira coisa que me ocorre ao entrar são as salas de es- 
pera em que estive nos bastidores de concertos. É sem dúvida muito 
mais animada do que a sala de convívio da nossa secundária. 
Sente-se o mesmo ambiente descontraído: tipos refastelados em 
sofás gastos, raparigas com as pernas por cima dos braços das 
cadeiras. Um dos rapazes até tem uma guitarra e está no canto  
a afiná-la. E toda a gente é efetivamente muito atraente. Penso se 
terei tropeçado num cenário da série Glee. 

Na verdade, é praticamente idêntico ao modo como a Megan 
descreveu — quando voltar tenho de dizer ao Elliot que ela não 
estava a exagerar. É efetivamente tão criativo, louco e de espírito 
livre como ela contou.

A Megan aguarda até eu interiorizar tudo e depois dá-me 
a mão. Dirigimo-nos a um grupo de raparigas sentadas numa 
mesa a recitar frases umas às outras. Demoram um bocado até 
repararem que estamos ali paradas. Olho inquisitoriamente para 
a Megan, pensando no que a leva a não dizer olá, mas ela está 
concentrada numa das raparigas. 

— Olá, Megan — diz uma ruiva alta, com o cabelo preso num 
rabo de cavalo no alto da cabeça. Mal levanta os olhos na direção 
da Megan, e tem os lábios muito bem cerrados numa linha tensa. 

— Olá, Salena — diz a Megan. A voz dela é tão aguda que mais 
parece um guincho. Nunca antes a vira assim. — É esta a amiga 
do que te falei. Sabes… a Penny Porter. 

A Salena olha para mim e sorri. O sorriso altera-lhe comple-
tamente a expressão, levando a que pareça animada e calorosa.
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— Oh, olá, Penny — cumprimenta ela. Estende o braço para 
trás a agarra as costas de uma cadeira, puxando-a para junto de 
si. — Queres sentar-te? 

— Oh… uh… — Olho para a Megan, que me empurra para 
a cadeira. — Acho que isto é um sim — digo, com uma garga-
lhada desastrada. A Megan atravessa a sala para ir buscar a única 
cadeira livre, que puxa para junto da mesa. 

A Salena continuava a olhar fixamente para mim. 
— Esta é a Lisa e esta a Kayla. Estão no primeiro ano de repre-

sentação, como eu. 
— Como a Megan — friso, animada.
Ela assente com a cabeça.
— Antes de mais tenho de dizer que adoro o teu blogue.
Coro, com as faces a arder. Ainda não me habituei à ideia de ha- 

ver pessoas reais a ler o meu blogue, apesar de as estatísticas de visua- 
lizações da minha página me indicarem que deve ser verdade.

— Obrigada… Já lá vai um bom tempo desde que o comecei.
— Eu sei! É que é tão autêntico.
Ao meu lado, a Megan assente entusiasticamente com a cabeça 

a tudo o que a Salena diz.
— E, claro, ficamos muito tristes com… tu sabes — diz a Kayla, 

do outro lado da mesa. Tem uns olhos enormes e redondos e o 
cabelo bem curto. 

— Obrigada — volto a dizer, sem saber ao certo o que acres-
centar. — Vocês estão entusiasmadas com o West Side Story? — 
pergunto, esperançosa em mudar de assunto. — A Megan é uma 
excelente cantora. Ela falou-vos do Romeu e Julieta que fizemos 
na escola?

A Salena abriu a boca, mas a Megan levantou-se de repente.
— Bem, é melhor levar a Penny para o resto da volta pela es- 

cola. Meninas, vemo-nos mais tarde.
Despedi-me de todas com um ligeiro aceno. 
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— Gostei de vos conhecer. Chau.
— Também foi bom conhecer-te, Penny. Volta quando quise-

res. Gostava de te pedir uns conselhos para o meu blogue.
— Oh, claro — respondo. — Au. — A Megan puxa-me o 

braço, para me arrancar da cadeira, e bato com o joelho na mesa. 
Arrasta-me até ao centro da sala. — Ei, o que é que se passa? — 
pergunto. 

— Não queria falar mais com aquelas tipas, são um bocado 
chatas. Eu avisei-te que iam… estar sempre a tagarelar sobre o 
Noah e o blogue. 

— Não eram assim tão más…
— Seja como for, há muito mais gente que quero que conhe-

ças e muita coisa na escola para veres. Tens de ver o nosso palco 
principal e os camarins e o meu quarto.

Íamos mesmo a sair quando uma mão me bate no ombro, 
levando-me a dar um salto. Viro-me e vejo um tipo giríssimo a 
olhar para mim. Penso logo que deve querer falar com a Megan, 
mas quando me desvio ele estende a mão e para-me com um toque. 

— Desculpa, mas… tu és a Penny Porter? 
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Capítulo Quatro

Pestanejo face ao metro e oitenta que tenho diante de mim, de  
olhos amendoados brilhantes e húmidos, cabelo ligeiramente 
ondulado puxado para ao lado. Sorri-me com os seus dentes relu-
zentes, à espera que eu responda, mas quando o sorriso começa a 
esmorecer percebo que fiquei boquiaberta a olhar para ele. Mais 
precisamente, para a sua camisola larga que mostra muito mais 
do que é habitual. 

— Melacamisola — despejo, com o meu cérebro incapaz de  
registar a pergunta que ele fez e a balbuciar aleatoriamente algo  
que deveria ser bela camisola. Neste ponto, a minha mente grita  
comigo. Forma palavras, Penny, PALAVRAS HUMANAS DE ADULTO. 
— Quer dizer, não tens frio?

— Não. Mais pareces a minha avó. — Ele ri-se discretamente 
e estende a mão para me cumprimentar. Tem um sotaque esco-
cês descontraído que parece tão etéreo que quase preciso de ser 
sacudida para regressar à realidade. — Chamo-me Callum. Muito 
gosto em conhecer-te. És a Penny… certo?

Aperto a mão dele e reparo que é inacreditavelmente macia, 
com as unhas arranjadas na perfeição. 

Por fim, consigo formar um sorriso normal. 
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— Sim, Penny está certo! Conheço-te? — Franzo o sobrolho, 
com o cérebro a carburar para ver se já o teria conhecido antes. 
De certeza que me lembraria de alguém com um ar de anjo 
esculpido nas colinas da Escócia.

— Nunca me conheceste, mas eu conheço-te. Bem… conheço 
as tuas fotos. Tu fizeste o meu estágio de sonho ao trabalhar com 
o FPN e eu tive de procurar o teu trabalho para ver quem me 
bateu aos pontos. Fiquei impressionado. 

Não pude evitar corar face àquele elogio. Conhece-me pelo 
meu trabalho fotográfico? Não pensei que isso fosse possível. 

— Mas, o que é que te traz aqui? — prossegue ele. — Estás  
a estudar? Acho que nunca te vi em nenhum dos nossos semi-
nários.

Nesta altura, a Megan começa a ficar irritada e a remexer os 
pés; nitidamente, uma conversa entre mim e o Callum não estava 
no programa dela da minha visita à escola. 

— Não, a Penny não estuda cá. Eu, sim. Megan, muito gosto. 
— Mete-se entre nós os dois e estende a mão para cumprimentar 
o Callum, sacudindo o seu cabelo castanho reluzente. Ele aceita 
a mão dela e sorri educadamente. Antes de eu ter a oportunidade 
de responder ao Callum, a Megan volta a intervir. — Na verdade, 
estou a mostrar-lhe a escola. Espero que ela venha visitar-me 
muitas vezes enquanto eu cá estudar. Quando não estiver muito 
ocupada com os ensaios, claro.

— Claro! — Sorrio à Megan, mas os meus olhos desviam-
-se de novo na direção dos do Callum, como se fossem ímanes. 
— Pelo que percebi, estudas cá fotografia? — atiro, antes que a 
Megan consiga dizer mais alguma coisa. 

— É o meu segundo ano… é um sítio fixe — responde. Deixa 
-se tombar para trás e encosta-se à parte de trás de um dos sofás. 
Por momentos, o mundo parece desaparecer, com a exceção dos  
seus olhos verde-azulados. É como se só existíssemos eu e o  
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Callum, presos no olhar um do outro. Terá sido apenas uma fração  
de segundo, porque de repente sinto-me de novo a corar quando 
um dos alunos de música começa a tocar um tema que eu 
conheço — «Elementos», saído diretamente do último álbum  
do Noah. 

É então que me apercebo. Durante todo o tempo (OK, todo o 
minuto) que estive a falar com este tipo nem me lembrei do Noah. 
Sinto-me elétrica — uma sensação que pensei que nunca mais 
sentiria, desde que eu e o Noah seguimos os nossos caminhos. 
Reparo, também, que ele traz uma máquina fotográfica pendu-
rada ao ombro por aquilo que me parece ser uma tira personali-
zada com autocolantes e sarrabiscos no couro. Mostra um amplo 
sorriso quando dá comigo a verificar o material dele.

— É uma bela câmara, não é? É vintage. — Roda-a em volta do 
ombro para que eu a possa ver melhor. Solto um ooh e um aah 
de aprovação.

— Deves perceber mesmo do assunto! — comento.
— Adoro fotografia, mas, ei, só os melhores de nós conse-

guem trabalhar com o François-Pierre Nouveau, certo? — Dá-me 
uma leve cotovelada no braço e sinto a minha cara de novo a 
corar imenso. Ele ri-se e, nervosa, acompanho-o. Porque é que  
o Callum McGiro me faz sentir assim? Parece que tenho outra vez  
13 anos. Forço-me a afastar esse pensamento e tento descontrair-
-me um pouco. Sinto o dedo grande do pé da Megan a pressionar 
o meu com firmeza e percebo que está na hora de ir. 

— Bem — digo —, gostei de te conhecer. De certeza que have-
mos de voltar a encontrar-nos. Digo ao François que lhe mandas 
um abraço. — Rodo sobre os calcanhares e começo a afastar-me, 
agarrando a Megan pelo caminho. 

O Callum ri-se e saúda-nos enquanto nos afastamos.
Será normal sentir-me um pouco afetada depois de conhe-

cer o Callum? Talvez seja um sinal de que bem lá no fundo 
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começo a esquecer o Noah? Talvez o meu coração esteja pronto a  
desempoeirar-se e a regressar ao assustador mundo dos rapazes? 

São muitos talvez, mas é melhor do que os nunca que havia antes.
A Megan leva-me por uma série de corredores, nos quais pas-

samos por salas de canto, pintura e ballet. Fico de queixo caído 
com a quantidade de material a que têm acesso. Salas de ensaios, 
instrumentos musicais, estúdios, bibliotecas. Apesar de toda a ga- 
barolice da Megan, ela realmente entrou na primeira liga. 

Atravessámos o campus e leva-me até à residência estudantil. 
Não é bem o que esperava: é pequena e os tetos são bastante baixos,  
o que limita imenso a luz. Não é bom para fotografar. A Megan 
partilha a casa de banho e a cozinha com mais duas raparigas. 
Uma bailarina, é italiana, e a outra vem de São Francisco e estuda 
arte moderna.

Ela encaminha-me até ao quarto, que está num estado ainda 
pior do que o meu — roupas espalhadas por todo o lado e póste-
res de teatro a cobrir as paredes. 

— As tuas colegas de quarto são porreiras? Dás-te bem com 
elas? — Sento-me na ponta da cama de solteira da Megan, que 
está encostada à zona da secretária. Ela puxa a cadeira de escritó-
rio e senta-se junto a mim.

— Claro. Quer dizer, a Mariella não fala muito bem inglês, 
por isso as nossas conversas são um bocado mais complicadas. 
Mas estuda dança interpretativa, por isso eu muitas vezes gesti-
culo através da dança o que tento dizer, e acho que ajuda. 

Pobre Mariella. Imagino a Megan a dançar, frustrada, de mãos 
nas ancas a tentar perguntar à Mariella se quer um chá, e conte-
nho uma risadinha.

A Megan pega no seu computador portátil e começa a rolar o 
seu Facebook.

— Quanto à outra rapariga, não a vejo muito. É muito da onda 
indie, anda muito pela zona de Shoreditch, e os rapazes amigos 
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dela têm todos barba e um puxo no alto da cabeça. Não sei se en- 
tendo muito bem essa coisa de homens com o cabelo apanhado 
em cima. O que é que eles escondem ali? 

— Todos os seus segredos? — questiono, espreitando para o 
ecrã da Megan. Tem o rato a pairar sobre as mensagens diretas,  
apesar de não haver qualquer notificação de uma conversa nova. 
Que estranho. Por norma, todos os aparelhos da Megan estão 
constantemente a dar sinal. Ela apercebe-se de que estou a esprei-
tar e fecha a tampa do portátil com força. 

— Sabes o que mais? Vamos regressar à sala de convívio, co- 
mer alguma coisa e relaxar. Aqui não há muita coisa para fazer, 
está tudo sossegado. — Pega na carteira e pendura-a ao ombro, 
desalinha um pouco o cabelo e põe mais batom. 

— OK — respondo. Estou espantada com a impressão que 
sinto na barriga ao pensar numa única coisa: Talvez o Callum lá 
esteja.

De volta à sala de convívio, nota-se uma grande agitação — 
mas sem sinais do atraente tipo escocês. Jovens belos circundam 
os matrecos, estranhamente bons num jogo tão pouco popu-
lar, e há dois grupos a harmonizar canções a capella para trás e 
para diante como se fosse uma cena de Um Ritmo Perfeito. Não 
é exagero dizer que estou longe da minha zona de conforto e de 
repente o sofá onde me sento parece sugar-me para as suas entra-
nhas almofadadas. 

Penso se não irei ainda a tempo de me pirar daqui.
Mas o Callum acaba por regressar, seguido por um dos seus 

amigos. O amigo dele também é alto e atraente, com um cabelo 
escuro espesso e encaracolado, mas nem por sombras exerce em 
mim o mesmo magnetismo que o Callum. Sento-me um pouco 
mais direita quando ele se afunda no sofá ao meu lado e o amigo 
se instala em frente, junto à Megan.
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— Não pensei voltar a ver-te tão cedo. — Tira a bolsa do ombro  
para a pousar em cima da mesa de café diante de nós, relaxando  
no seu assento. Meu Deus, o sotaque dele é fantástico. Apetece-me 
sacar do telemóvel e gravá-lo para mostrar ao Elliot, pois sei que 
ele também iria ficar louco. 

Sorrio abertamente.
— A Megan achou que deveríamos aproveitar a cafetaria ao 

máximo antes de eu regressar a casa. Ouvi dizer que o queijo e as  
tostas de marmite são imbatíveis. — Ergo a minha sanduíche 
e depois percebo que acenar uma tosta de queijo meio comida 
diante da cara de alguém não será um comportamento muito nor-
mal. A boca dele contorce-se enquanto se esforça por não desatar 
a rir às gargalhadas e eu tento disfarçar o embaraço enfiando o 
resto da tosta na boca. 

Infelizmente, só serve para me fazer umas bochechas de hams- 
ter e tenho de tentar comer a tosta sem abrir a minha boca a 
abarrotar, para evitar mostrar-lhe um monte de queijo e marmite. 
Que atraente.

Sinto-me grata por ele se virar por uns instantes, permitindo- 
-me recuperar a dignidade. Mastigo o mais depressa possível, 
engolindo o resto da sanduíche, e consigo controlar parte do 
rubor na minha cara quando ele está a virar-se para olhar para 
mim. No colo tem o portefólio de fotografia dele e uma capa  
A4 com fotos a preto e branco que parecem ter sido reveladas 
numa câmara escura. Até parece que sinto os químicos usados 
na revelação. 

O barulho na sala sobe um pouco de tom quando o Callum 
ergue os olhos para os meus. Inspiro fundo. Não deixes que a 
ansiedade arruíne isto. Por favor.

— Oh, desculpa, importas-te? — pergunta o Callum, tomando 
a minha ansiedade crescente por irritação. — Temos de finalizar 
um grande projeto e quero que fique perfeito.
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— Não, por favor, à vontade — digo, grata com a distração. 
Pelo menos desvia de mim a atenção do Callum e permite que 
me recomponha.

Foco-me nas fotografias que tem ao colo. São retratos, tão 
assustadores que me provocam um arrepio na espinha. Nunca 
vi tal pormenor. 

— O que é que achas? — pergunta. — Não sei se já está mesmo 
bem.

— Algumas destas fotos podem provocar pesadelos! — co- 
mento, com uma gargalhada.

Ele cora.
— Eu sei, são um bocado góticas, mas para ser justo são para  

uma mostra de Halloween. Que lentes usas para retratos? — 
Sorri e os dentes são tão alinhados e brancos que quase me 
cegam. Tem uma sarda no lábio superior junto ao arco de cupido 
e derreto mais um pouco. Preciso de me esforçar ao máximo para 
não gritar: Quem é este tipo e de onde é que ele veio? Não pode 
ser humano! NÃO PODE!

Concentra-te, Penny. Fotografia. Eu consigo.
— Uso uma lente fixa para retratos. Acho que o detalhe que 

proporciona é fantástico, e não tão duro como uma macro, espe-
cialmente se estiver a fotografar em analógico. Usas negativo ou 
digital? 

— Ambos. Acho que se consegue grandes fotos com os dois 
métodos. — Põe a língua de fora enquanto trabalha a página, cola 
numa mão, fotos na outra. — Depende mesmo do ângulo que 
procuras, calculo eu. Algumas das minhas fotos preferidas foram 
tiradas com uma máquina compacta de sete libras que comprei 
na Boots. Gosto de captar o momento. 

— Oh, concordo plenamente. — Assinto entusiasticamente e 
de repente sinto uma pontada de culpa no estômago. Estivemos 
ali a falar como dois maluquinhos da fotografia e tenho estado a  
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ignorar a Megan por completo. Ela odeia. Olho para cima e, sus-
pirando de alívio, vejo a Megan a conversar muito animada com 
o amigo do Callum sobre uma festa caseira no edifício 4B. A mãe  
da Megan iria ficar destroçada se soubesse que a filha planeia  
juntar-se a festas caseiras com tipos giros de 17 anos, mas a mim 
não me surpreende. 

Aliviada a culpa, descontraio-me e retomo a conversa com  
o Callum. 

— Como é que descreverias esta foto? — pergunta ele ao  
passar-me uma imagem a preto e branco de uma senhora idosa 
com uma mão no rosto. É visível o pormenor intricado de oito 
anéis de ouro empilhados nos dedos dela. O seu olhar parece 
triste, mas a boca está virada para cima nas extremidades. Metade 
do rosto está nas sombras e a outra metade é iluminada pela luz. 

— Acho… que ela diz: «Vivi uma longa vida e não me arrependo  
de nada». Olho para a imagem assustadora e depois de novo para 
o Callum. Os nossos olhares cruzam-se e os vincos em redor dos 
olhos dele regressam quando o sorriso se volta a instalar.

— Senhoras e senhores, aplausos por favor para a frase mais 
pirosa de sempre! — Ri-se e bate palmas.

— Ei, tu é que perguntaste! — Encolho os ombros e devolvo 
o sorriso.

— E essa análise profunda e cheia de sentido, minha querida, 
é o que me leva a estar aqui a estudar e não tu. — Pisca-me o olho 
na brincadeira e abro a boca de espanto fazendo-me de ofendida.

— Posso não ser muito boa a escrever legendas, mas o meu 
tipo de talento não pode ser ensinado — riposto, e surpreendo-
-me com as palavras que jorram da minha boca. Por norma não 
sou assim… assertiva nos gracejos. Quem é esta nova Penny?

— Touché, Penny Porter — reconhece ele. Remexe-se um 
pouco e a sua perna embate na minha. Podemos estar com calças 
de ganga vestidas, mas o pequeno contacto envia uma corrente 
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elétrica pelo meu corpo. Não faço ideia se também ele a sente, 
mas surgem pontinhos cor-de-rosa nas bochechas dele, mesmo 
continuando a olhar para baixo para a sua fotografia. Talvez não 
seja apenas eu…

Então, uma onda de ansiedade segue a corrente como um tsu-
nami. Nem sequer consigo respirar direito, dada a força com que 
chega. Tudo aquilo que era divertido e excitante torna-se aterrador. 
Ouço todos os baques da bola dos matrecos. A cantoria a capella 
revela-se aguda e guinchante aos meus ouvidos. O ar tornou-se  
denso e quente, como se respirasse em mel.

Os meus olhos aterrorizados buscam uma rota de fuga — e 
quando vejo a porta pego na minha carteira e fujo. Não penso no 
Callum, no amigo dele ou na Megan. Corro simplesmente pelo 
corredor fora, dobrando esquinas, atravessando portas de incên-
dio, até chegar ao exterior e encher os pulmões de ar puro.

Ao fim de um par de segundos, a Megan está ao meu lado, 
com o braço a envolver-me as costas. Já assistiu a isto antes e ape-
sar de todos os seus defeitos sinto-me grata por nunca ter feito 
grande alarido. Simplesmente, está ali por mim. 

Quando a minha respiração estabiliza nos níveis normais, 
arrisca uma pergunta:

— O que é que aconteceu? O Callum disse alguma coisa? — 
Franze a testa.

— Não, não foi nada. Acho… não sei. Acho que foi um boca-
dinho demais. — Forço um sorriso e a Megan aperta-me a mão. 

— Sabes que não tem mal nenhum gostar de outra pessoa — 
diz ela, tranquilamente. 

O meu coração falha uma batida, pois a Megan conseguiu pôr 
por palavras a origem da minha ansiedade. Porque, bem lá no 
fundo, uma outra voz me diz, Não tenho a certeza.
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Esta miúda é imparável!
Depois do fim do namoro entre a Penny  

e o Noah, ele desaparece sem deixar rasto.  
Ninguém sabe onde está, nem mesmo a nossa  

Miúda Online, que luta para conseguir ultrapassar  
o desgosto e reconstruir o seu coração partido.  

Por isso, a ideia de ir visitar a Megan à escola de artes  
surge na melhor altura possível. É tudo aquilo de que a Penny  

precisa: arejar a cabeça e conhecer novas pessoas.

Nesta aventura a solo, a Penny vai perceber que os amigos  
precisam dela mais do que nunca. Só ela será capaz de ajudar  

o Elliot na sua difícil relação com os pais e, pelo caminho, dar apoio  
à sua nova amiga, Posey, que tem um medo terrível do palco.  

Como se não bastasse, o destino coloca-lhe no caminho o Callum,  
um escocês charmoso que a ajudará a distrair-se dos problemas  

e dos fantasmas do passado. Mas será que a Penny está  
preparada para esquecer o Noah?

«20 de setembro

Onde Está o Noah Flynn? 

Se és leitora regular do Miúda Online, sabes 
que adoro responder às tuas perguntas.  
Apesar de a maioria de vocês ser superfixe  
e fazer perguntas sobre coisas normais,  
também tive a minha caixa de entrada  
inundada com perguntas sobre o Noah Flynn. 
Mais especificamente: Onde é que ele está?  
O que anda a fazer? Porque é que abandonou  
a digressão mundial dos The Sketch?

Portanto, acho que está na hora de registar  
aqui tudo aquilo que sei.

A verdade é esta: também não sei. Sei tanto 
quanto vocês e só posso esperar que ele esteja 
bem e feliz, independentemente do que ande  
a fazer. 

Infelizmente, ser amiga do Noah não significa 
que o possa seguir automaticamente pelo GPS 
(embora eu tenha a certeza de que a minha  
mãe faz isto comigo e com o meu irmão).  
Só posso dizer-vos que conheço o Noah e ele 
não terá tomado esta decisão de ânimo leve. 

Espero que isto responda às vossas perguntas  
e que tudo possa regressar à normalidade  
aqui no Miúda Online. 

Noah, se estiveres a ler isto, envia-me uma  
mensagem ou vou pôr um detetive à tua  
procura! 

A Miúda Online fica offline xxx»

Zoe Sugg, também conhecida como  
, é uma vlogger de 26 anos  

que vive em Brighton, no Reino Unido.

Os seus vlogues de beleza, moda e estilo  
de vida valeram-lhe milhões de seguidores  
no YouTube, e são cada vez mais aqueles  
que a seguem. 

Em 2011, venceu o Blog Award  
da Cosmopolitan para o melhor Blogue  
de Beleza e no ano seguinte recebeu  
o galardão de Melhor Vlogger de Beleza.  
Zoe recebeu também o prémio de Melhor  
Vlogger Britânica nos Radio 1 Teen  
Awards de 2013 e 2014, e o prémio  
Nickelodeon Kid’s Choice de 2014  
e 2015 para a Vlogger Favorita do  
Reino Unido, sendo ainda galardoada  
com o prémio Estrela da Internet  
na categoria de Moda e Beleza  
nos Teen Choice Awards de 2014. 

Miúda Online foi o livro de estreia  
de um autor mais vendido de sempre  
no Reino Unido, entrando diretamente  
para o primeiro lugar de todas as tabelas  
de vendas — um sucesso que se repetiu  
em Portugal. Seguiu-se Miúda Online 2:  

On Tour publicado pela Booksmile,  
e um êxito em todo o mundo.
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