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Primeiro 
Capítulo

Querido Diário,
Portanto, sim. O Natal foi superesquisito. Esquisito tipo 
Voldemort-na-Floresta-Proibida. Esquisito como a Aragog. 
Esquisito, pronto.

Pronto, talvez as férias não tenham sido assim TÃO más, 
mas está tudo a mudar muito depressa e é uma grande confusão. 
Digamos apenas que será um grande alívio voltar às aulas daqui 
a uns dias. Agora que a mãe e o pai me contaram do divórcio, já 
não se preocupam em esconder o quanto «se odeiam de morte». 
Eu nunca tinha reparado, mas acho que faziam de conta que 
eram felizes, comparado com a maneira como se portam agora.              
Se calhar era eu a ser cega…

O pai foi para um hotel há uns dias e a mãe anda de péssimo 
humor e a descarregar aqui na Abaixo Assinada. Quando somos 
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só nós duas, ela só quer azucrinar-me com a escola e pergunta-
-me se estarei a ser «estimulada» o suficiente. A sério! Não é 
por ter boas notas que preciso de mais trabalhos de casa! Ela 
também insistiu que eu fizesse este corte radical no cabelo , 
não sei por que razão; decidiu que estou crescida demais para 
ter o cabelo comprido e que passava demasiado tempo a tratar 
dele. Como tu sabes, Diário, eu tenho 13 anos. TREZE. Não 
são 30. Foi uma coisa completamente despropositada, mas não 
tive coragem de a contrariar, e agora tenho um corte de cabelo 
tipo capacete, como o dela, e não consigo fazer nada dele.                   
É verdadeiramente medonho.

Mas ainda há mais… Quando o pai me vem ver ou buscar mais 
roupa, a mãe tranca-se na casa de banho, amuada, até ele se ir 
embora, a tomar longos banhos e a ouvir rádio aos berros. Tem usado 
todas as minhas bombas de banho — claro que sim, força nisso, 
Mamã! Ainda no outro dia, da casa de banho, me perguntou pelo 
WhatsApp, se o pai já se tinha ido embora. Sinceramente. Então, 
mas não sou eu a adolescente imatura desta casa? Não sei ao certo 
o que se passou entre eles, e talvez nunca saiba. Calculo que será 
melhor não saber. Deve ter sido algo péssimo mesmo…
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O pai tem-se mostrado o oposto da mãe e anda muito alegre, 
o que é quase pior porque não é nada típico dele e vejo bem que 
está a armar-se. Uma coisa boa no meio disto tudo: deu-me a 
fantástica máquina de filmar para fazer vlogs que lhe pedi no 
Natal — iupiii — e agora começou a trazer-me prendinhas 
femininas, tipo batom brilhante e produtos para banhos de 
espuma. Desde quando é que ele percebe destas coisas? Bizarro.

Não sei se hei de sentir-me zangada ou chateada com           
a separação deles. Mas será que se deram sequer ao trabalho de 
pensar em como isto iria dar cabo da minha vida? Ai, não posso 
começar a chorar outra vez, senão ainda dou cabo de ti, meu 
lindo Diário novo. (A Avó Paw Paw manda-me um todos os anos, 
mas tu és especialmente lindo: encadernado em cor de alfazema 
com papel espesso e cremoso). As outras ainda não sabem do 
divórcio, tirando a Abby que tem, incrivelmente, conseguido 
guardar segredo. Simplesmente não me apetece falar disso          
— só contigo, obviamente, Diário.

Pelo menos as minhas amigas conservam-me a sanidade 
mental e o canal As Raparigas Também Vlogam está a correr 
muito bem. Desde que a Veludo Vermelho apareceu no nosso 
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vídeo tag de Natal, temos quase 5000 subscritores — caraças! 
Até fico nervosa se pensar nisso durante muito tempo. Mas 
sim, reconheço que os nossos vídeos estão cada vez melhores.                  
A minha nova câmara deu-me mesmo inspiração para fazer 
vídeos, portanto, atenção a este espaço…

Ah! Mais uma coisa empolgante a informar — encontrei um 
concurso de escrita criativa na Internet para escritores dos 13 
aos 16 anos. O prémio é a coisa mais incrível de sempre: uma 
vaga num workshop para escritores na Convenção de Escrita 
para Jovens Adultos, onde se aprende a ser um autor verdadeiro.            
É óbvio que não vou ganhar, mas não custa tentar, não é?              
O tema é «Conto de Fadas com Reviravolta» e a história deve ter 
mil palavras. Sinto-me tentada a escrever algo sobre a Rapunzel 
e os seus compridíssimos cabelos louros — como está bom de ver, 
agora ando obcecada por cabelos bonitos. Ai que desgosto!

Falamos em breve — tenho de correr para uma reunião das 
RTV em casa da Abby. Vamos filmar um vlog de Ano Novo e, 
aparentemente, a Lucy leva um convidado surpresa (?).

Bj
Hermione
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A Hermione tocou à campainha, a tapar o mais possível 

o cabelo horroroso com o gorro amarelo.

— Viva, H! — exclamou a Abby quando abriu a porta. 

De imediato, o Weenie, o pug de cor creme da Abby, 

saltitou no chão até chegar a ela e desatou a latir, 

todo excitado. — É só a Hermione, Weenie — disse                            

a Abby. — Tu conheces a Hermione. Tem um corte de 

cabelo novo, mais nada. Lembras-te que to mostrei            

no Instagram?

O pug parou logo e olhou atentamente para a Abby, 

como se percebesse o que ela dizia.

— Tu mostras o teu Instagram ao Weenie? — 

perguntou a Hermione, de sobrancelha erguida.

— Bem, ele é a estrela em metade das minhas fotos, 

é justo que possa dar uma olhadela. — A Abby riu-se. 

— Ele adora a minha conta! Seja como for, e tu, como 

estás? Como vão… as coisas em casa? Adoro o cabelo, 

a propósito, sei que detestas, mas assim fica tão 

espesso e brilhante, não como as minhas farripas… 

e trazes os brincos que te demos! Ficam tão fixes.
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A Hermione sabia que a Abby só queria que ela 

se sentisse melhor — o cabelo estava um desastre 

— e deu-lhe um abraço rápido. Depois olhou para cima.

— Não te preocupes, foste a primeira a chegar — 

explicou a Abby. — Embora me pareça que lhes devas 

contar em breve.

— E conto, é que… A Lucy disse que trazia alguém 

hoje, então não me parece a altura certa. — A Her-

mione tirou o blusão e o cachecol e pendurou-os no 

cabide. Ia tirar o gorro também, mas decidiu deixá-lo 

na cabeça. — Então… as coisas em casa ainda estão 

um bocado esquisitas — começou ela. — Aliás, estão 

péssimas. Passo o tempo no meu quarto. O meu pai 

tem lá ido, mas… 

A campainha interrompeu-a e a Abby sorriu de 

forma empática. 

— Contas-me mais tarde — disse a abrir a porta. — 

OH MEU DEUS! — Ouviu-se guinchar esganiçadamente. 

— Isto é… Tu és… ? Sim! Estou a reconhecer-te! 

Hermione, anda cá ver! Isto é hashtag espetacular!
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Ligeiramente enervada com a reação da Abby e 

tantas risadas à porta, a Hermione foi lá ver. Ao lado de 

uma Lucy sorridente, de casaco verde garrido e cachecol 

cor-de-rosa choque, estava a Morgan, a melhor amiga 

da Lucy vinda da América. A Hermione não a conhecia, 

mas reconheceu-a logo do canal do YouTube, pelo 

cabelo comprido ruivo e a gargalhada rouca.

— Olá, malta! — disse a Morgan calorosamente. — 

Surpresa!

— A Morgan fez-me a su-surpresa há dois dias! 

— exclamou a Lucy, encantada quando todas se 

abraçaram. — Bem, ela organizou tudo com os meus 

p-pais nas minhas c-costas. Temo-nos divertido muito. 

Vamos entrar, que aqui fora está um gelo.

Entraram todas em casa e seguiram para o andar 

de cima por ordem da Abby. O quarto dela ainda 

estava extremamente natalício, com fitas cor-de-rosa 

e douradas penduradas em todos os cantos, luzinhas 

em forma de floco de neve a piscar atrás da cama, 

e uma árvore de Natal em miniatura, carregada de 
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bengalinhas e enfeites de chocolate, num cantinho da 

cómoda. De todas as raparigas, a Abby era quem mais 

gostava de decoração — quanto mais luzes e brilhos, 

melhor — e era o espaço perfeito para filmar (embora, 

no seu íntimo, a Hermione não soubesse como é que 

a Abby aguentava aquele nível de brilho vinte e quatro 

horas por dia).

— Morgan, é um prazer conhecer-te — disse a Her-

mione com hesitação, estava a Morgan a contemplar      

o quarto, a soltar guinchos de admiração pelas coisas 

da Abby. Sabia que a Morgan era a melhor amiga da 

Lucy no mundo inteiro e, mesmo não tendo ciúmes 

(não, pois não?) sentia-se algo tímida perto dela. — 

Como é isso de vires a Inglaterra?

A Morgan sentou-se na cama, ainda agarrada a 

uma das camisolas felpudas da Abby, que esta tirara 

do roupeiro.

— Então é assim, malta, os meus pais queriam vir 

ao casamento do meu primo. Vai casar-se com uma 

inglesa este fim de semana, e perceberam que o local 
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só fica a duas horas de caminho da casa da Luce. Como 

eu tenho tido tantas SAUDADES dela… 

A Lucy sentou-se ao lado dela e abraçou-a.

— E vice-versa!

— … decidimos que eu também podia vir, e aparecer 

para uma visita de surpresa. Porque não? A vida é muito 

curta, temos de pôr a conversa em dia com a nossa 

melhor amiga. Além disso — a Morgan olhou para elas 

todas —, estava mortinha por conhecer toda a equipa 

das Raparigas também Vlogam na vida real e talvez — 

aqui ela lançou um olhar tímido à Lucy — filmar uma 

participação especial com elas?

— Claro que sim! — gritou a Abby, a pegar 

em fitas de Natal e a enrolá-las no pescoço da 

Morgan. — Há séculos que estamos mortinhas por 

colaborar contigo! Afinal, foste tu quem lançou a Lucy 

nos vlogs. O nosso canal inteiro começou por tua causa. 

— Tinha sido a Morgan a oferecer a primeira câmara        

à Lucy como presente de despedida quando esta viera 

para Inglaterra, e a Lucy nunca mais quisera outra coisa.
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— A Abby tem razão — disse a Hermione, a tirar da 

bolsa o caderno das Raparigas também Vlogam. — Mais, 

os teus vídeos são fenomenais, tens-nos dado tantas 

ideias. Hoje vamos filmar as resoluções de Ano Novo.

A porta abriu-se.

— Truz, truz — disse o Charlie. — A Jessie chegou. 

Olá, malta. Olá… Abby.

— Então, Charlie? — disse a Abby. Quando a Jessie 

reparou na Morgan e se atirou para os braços dela,              

a Hermione observou atentamente a Abby e o Charlie. 

Este era o melhor amigo do Josh, irmão da Abby,                     

e os rapazes faziam vídeos juntos num canal chamado 

Monstros das Partidas. Nos últimos meses, a Abby e                

o Charlie estavam mais próximos, mas a Hermione não 

sabia bem o que se passava. Antes que ela pudesse 

tirar ilações sólidas, o Charlie voltara para baixo.

— Ele já se foi? — bradou a Morgan. — Os 

vídeos dele com o teu irmão são tão giros, Abby.

— São hashtag hilariantes — concordou           

a Lucy.
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— A Abby e o Charlie têm uma ótima química no 

ecrã, como quando filmaram aquela partida ao Josh — 

continuou a Morgan. — Será que detetei namorico?

Todas desataram aos risinhos.

— Hum… — A Abby estava constrangida, sem pala-

vras (por uma vez na vida) e toda a gente se virou para 

ver a reação dela. — Podem ajudar-me com este tripé?

— Pois, devíamos começar a filmar — disse a Her-

mione, e foi logo ajudar a amiga. Sentia alguma pena 

da Abby, pois, por mais divertida que a Morgan fosse,               

a subtileza não era o seu forte.

— Boa! — exclamou a Jessie, a saltar em cima da 

cama. — Com a nossa maravilhosa convidada. Como é 

que eu não sabia que esta miúda ia estar cá? O nosso 

primeiro vlog do ano vai ser OBJETIVOS!
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VLOG 1

TRANSIÇÃO: QUARTO DA ABBY

A ABBY, a LUCY, a JESSIE, a HERMIONE e a MORGAN estão todas 

em cima da cama da ABBY. Todas acenam para a câmara. 

O WEENIE dorme aos pés da ABBY.

ABBY

Olá a todos, e um Feliz Ano Novo de todas nós, As Raparigas 

também Vlogam! Esperamos que tenham tido um Natal espetacular.

19h25

Vídeo tag 
de resoluçoes de 

Ano Novo
~
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LUCY

Hoje-je temos uma surpresa enorme para vocês: a minha 

melhor amiga Morgan veio dos Estados Unidos da América! 

Malta, esta-a é a Morgan!

(aponta para a MORGAN)

MORGAN

Ora viva! Estou tão animada por fazer uma colaboração com 

estas miúdas hoje. Resoluções de Ano Novo, não é, Hermione?

HERMIONE

Ah, pois é!

MORGAN

Já sei, para ficar mais divertido, vamos fazer a tag 

Perguntas & Respostas de Ano Novo! 

Eu fui identificada nesta tag e acho

que me lembro das perguntas. 

Pronto, primeira: qual é a tua recordação 

favorita do ano passado?
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ABBY

(a sorrir)

Entrar na Brilhantina na noite 

de estreia… valeu tanto a pena, 

mesmo com os ensaios infernais!

JESSIE

A minha é, sem dúvida,

 ter filmado com a Veludo Vermelho.

ABBY

Ah, pois! Essa para mim também!

LUCY

Para mim também! E acho que… a minha p-primeira 

saída com o Sam.

HERMIONE

Fofo! Eu diria que todas as cenas de 

As Raparigas também Vlogam têm sido fantásticas!
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MORGAN

Pronto. 

Pergunta seguinte: uma coisa nova que

tenhas experimentado este ano.

LUCY, JESSIE e HERMIONE

Fazer vlogs!

HERMIONE

(a fazer cara triste)

… E um corte de cabelo bem curto.

LUCY

E t-trabalhar numa quinta, ha ha!

JESSIE

E fazer cambalhota na trave!

ABBY

E conseguir o olho esfumado perfeito!
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O WEENIE solta um ronco e todas se riem.

MORGAN

E, finalmente, diz um objetivo que tenhas para o Ano Novo.

ABBY

(a fazer uma careta)

É melhor dizer que quero melhorar as notas… caso contrário 

a minha «coisa nova» do ano que vem será «repetir o ano».

MORGAN

(a revirar os olhos)

Muito hashtag sensato… ora bem, e uma coisa mais divertida? 

Por exemplo, o que vais fazer com os teus dois namorados?

Todas as raparigas ficam boquiabertas e começam aos risinhos. 

O WEENIE acorda e olha em volta em busca do barulho.

MORGAN  (CONTINUAÇÃO)

Uiii, estás a corar!
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ABBY

(a tapar a cara com as mãos)

NÃO ESTOU NADA! 

Morgan, OMD, 

mas tu não tens filtro?

JESSIE

(a saltar de excitação) 

Bem, agora que a Morgan falou nisso… O que é que vais fazer? 

O Charlie está obviamente louco por ti, mas também tens 

coisas a resolver com o Ben.

ABBY

Não é assunto de vlog! Passemos à frente… 

Jessie, senta-te lá!

MORGAN

Pois, pois — recomendo que a segunda resolução 

da Abby seja resolver a sua vida amorosa!

Pronto, a seguir, Hermione?
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HERMIONE

Mais leituras… Sempre mais leituras! 

No ano passado, eu tinha a meta de um livro por semana, 

mas há tantos livros ótimos que tenho de ler que 

gostaria muito de apontar para dois por semana. 

TAMBÉM vou deixar crescer o cabelo e NUNCA mais me 

vão obrigar a cortá-lo! Talvez se tomar todas as vitaminas 

certas, e usar óleos e cenas especiais,  ele me esteja pelos 

ombros pelo menos lá para o final do ano.

LUCY

Então, H, não está assim tão mal! 

Pelo menos o teu cabelo é lisinho e brilhante!

JESSIE

(a sacudir as tranças)

Pois, devias era tratar do meu!

MORGAN

Pronto, é a tua vez, Lucy.
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  LUCY

Hum. Bem, que-queria mesmo 

aprender a montar como deve ser…

MORGAN

(interrompe)

Aii, isso é tããão inglês! Como deve ser! 

Miúda, estás numa de Downton Abbey.

LUCY

(enxota a Morgan)

Não gozes! A sério. Quero saber mo-montar com o Sam 

e eventualmente vir a ajudá-lo com os grupos equestres

na Quinta Urbana.

JESSIE

Mais treinos de ginástica para mim! Eu quero ficar 

mesmo, mesmo boa. Mas também decidi que 

tenho mesmo de ajudar mais a minha mãe em 

casa — especialmente com o meu maninho Max.
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MORGAN

Mas se vais entrar nos próximos Jogos Olímpicos 

tens de dar prioridade ao treino!

JESSIE

(a rir-se)

Veremos! Então e tu, Morgan? 

É a tua vez de te descoseres…

MORGAN

Acho que tenho de parar de roer 

as unhas quando fico stressada. 

Já sei, É MESMO NOJENTO,

mas é tão difícil parar!

Se conseguir, a minha mãe leva-me

 a uma manicura profissional.

LUCY

É a-assim mesmo!

(dá um abraço à Morgan)
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MORGAN

Uiii, outra coisa, vocês têm de definir objetivos 

para o vosso canal este ano. É espetacular que 

já contem com cinco mil subscritores!

ABBY

Vamos arrasar! Vamos apontar para 

vinte mil subscritores até ao fim do ano.

A HERMIONE faz uma cara admirada.

ABBY  (CONTINUAÇÃO)

Eu sei que é muito, mas tenho umas ideias fantásticas para 

vídeos. Outro objetivo é entrar no SummerTube este ano.

MORGAN

Grande objetivo! 

Essa convenção parece espetacular. 

Agora, como recompensa, tenho presentinhos para 

vocês diretamente dos EUA. Venham cá buscá-los!
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A MORGAN pega na sua mala  

e despeja um monte de guloseimas 

americanas em cima da cama: 

Tootsie Rolls, Reese’s Cups, M&Ms 

de Natal. A LUCY, a HERMIONE, 

a ABBY e a JESSIE começam a lutar 

e a devorar as guloseimas.

HERMIONE

(com a boca cheia)

Delicioso! Deixem os vossos objetivos para este ano nos comentários 

e falaremos dos mais inspiradores no nosso próximo vlog. Não 

se esqueçam de ir ao canal da Morgan — o link está mais abaixo.

Todas fazem adeus. O WEENIE 

tornou a adormecer.

TRANSIÇÃO: ECRÃ NEGRO
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Visualizações: 1201

Subscritores: 5069

Comentários:

Miúda_Californiana: Não sabia que estavas em Inglaterra 

Morgan!!! Gajos bons?

MorganMágica: Numa palavra — sim!  

soufãRaparigasTbVlogam: Vão conseguir os 20 000 

este ano!  

rainha_dakota: 20 000? LOL. Querias!

Sammyadoralivros: Tão impressionada, Hermione — a minha 

resolução são 25 livros por ano.

SassyDiz: Nova subscritora, atualmente a ver os vossos vídeos 

em maratona! Bj

MonstrosdasPartidas_Charlie: Boa sorte com as resoluções! 

Especialmente a Abby.

(desce para ver mais 13 comentários)
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Segundo 
Capítulo

— Tinhas razão, Luce, este sítio é como Downton Abbey, 

— disse a Morgan, maravilhada, quando as raparigas che-

garam à sua sala de aula. A Morgan tinha autorização para 

acompanhar a Lucy no primeiro dia de aulas, antes de vol-

tar para os Estados Unidos com os pais. — Hermione, é 

uma sorte que tenhas estado cá para acompanhar a Lucy 

quando ela chegou: é tããõ diferente da nossa escola lá.

A Hermione sorriu. Aquele primeiro período já pare-

cia tão longínquo.

— A Lucy saiu-se muito bem, tirando escorregar 

numa poça de água gigantesca no primeiro dia!

— Foi uma maneira bastante eficaz de dar nas vistas 

— disse a Jessie, para a picar. — Para a turma inteira.
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— P-por favor, nem me lembres — pediu a Lucy,                

a sentar-se na carteira e a partilhar bolachas que tinham 

sobrado do Natal e que trazia num tupperware. — E nem 

sequer foi só a nossa turma. O ví-vídeo da Dakota serviu 

para a escola inteira a-assistir à minha humilhação.

— Ai, sim, foi mesmo MALÉFICA — exclamou       

a Morgan. — Que é dessa famosa Dakota, afinal? 

Tenho de ajustar contas com ela! E tu, quando é 

que ajustas também? — Ela olhou em redor, curiosa, 

a apreciar os outros adolescentes. — Então, Abby, e              

o tal giraço do Ben com quem entraste na Brilhantina? 

A Lucy contou-me tudo. É da tua turma, não é? Gostas 

dele como gostas do Charlie?

A Abby ficou paralisada, a vergonha estampada 

na cara, e a Hermione até se encolheu por simpatia.                     

A Morgan falava tão alto e o Ben estava a pouca 

distância da carteira da Lucy. Fazia de conta que não 

estava a ouvir, olhava para o telemóvel, mas já tinha as 

faces coradas. Tal como com o Charlie, a Hermione não 

sabia o que se passava, mas sabia que era um tópico 
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delicado — especialmente depois de o Ben ter curtido 

com a Dakota na festa depois da Brilhantina.

Para a Morgan, aparentemente, não havia 

delicadezas.

— Então, o Ben e a Dakota agora andam? — 

perguntou ela em voz alta. — Abby, tu és espetacular, 

recuso-me a crer que ele a tenha preferido a ti.

A Hermione teve mesmo de dar uma risada quando 

a Abby, em puro desespero, se atirou à Morgan e lhe 

enfiou uma bolacha na boca.

*

— Alunos do 9.º F, a vossa atenção, se faz favor — cha-

mou a Stora Piercy, minutos depois, para se fazer ou-

vir no burburinho de regresso às aulas. A Hermione le-

vantou a cabeça, estava a mostrar à Lucy uma das suas 

prendas de Natal preferidas, um cantil do Harry Potter 

que até tinha o brasão de Hogwarts. — Bem-vindos                                            

a este ano e, olá, Morgan, é bom ter-te connosco hoje.

— Obrigada, é ótimo estar aqui! — exclamou                           

a Morgan alegremente. — A propósito, adoro esse top!
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Ela tem tanta autoconfiança, pensou a Hermione, 

siderada. Eu nunca conseguiria falar com uma stora 

assim, muito menos na primeira vez que a visse. Viu que 

a Abby olhava para ela e tentou não se rir.

— Ora, muito obrigada — disse a stora, a olhar para 

a própria camisola azul-turquesa com bolinhas brancas. 

— Ora bem, turma, estou a captar um desassossego de 

novo período em vocês. Também eu lamento que o Natal 

tenha acabado e que voltemos a estar fechados nesta 

sala, mas há notícias que podem ajudar à transição. — 

Ela sorriu para os alunos com um ar enigmático.

— Acabaram com os trabalhos de casa? — 

bradou a Jessie.

— A cantina vai ser transformada numa 

pizaria? — perguntou o Eric. O Ben soltou vivas de apoio 

à ideia e a Hermione viu que a Abby o mirava.

— Quase tão bom — respondeu a Stora Piercy. 

— A meio do semestre teremos uma viagem à neve 

a França para todos os nonos anos! É uma bonita 

estância nos Alpes onde a escola vai todos os anos. 
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Uma oportunidade maravilhosa para aqueles que 

o desejarem — todos os níveis são bem-vindos, até 

podemos organizar aulas de snowboard se juntarmos 

um grupo de interessados. Vai ser afixada uma folha de 

inscrições no quadro de avisos.

Viagem à neve?, pensou a Hermione, a olhar para           

a Lucy, as caras delas a animarem-se juntas. Ora, isso    

já era emocionante!

— ‘T-tou m-m-mortinha! V-v-ai ser intenso — sus-

surrou a Lucy, a gaguez mais pronunciada de tanta 

excitação. — Adoro esquiar! Devíamos ir todas e fazer 

v-v-vlogs da viagem inteira! — A Abby e a Jessie gesticu-

lavam freneticamente para elas do outro lado da sala, 

sendo óbvio que tinham tido todas a mesma ideia. Uma 

viagem de As Raparigas também Vlogam, a coisa per-

feita para levar o canal delas ao nível seguinte, como 

tinham combinado no vídeo das resoluções.

— Malta, deviam prender câmaras GoPro aos 

vossos capacetes! — disse a Morgan, entusiasmada, 

a esquecer-se de falar baixo. — Gravam imagens 

AF_M_RaparigasTambemVlogam3.indd   32 04/12/17   12:20



29

espantosas das pistas e vocês até podem saber a que 

velocidade vão!

Porém, quando a Stora Piercy continuou a explicar, 

a Hermione ficou desanimada. Era necessário o consen-

timento dos pais e, com a má disposição com que a mãe 

dela andava, não lhe parecia fácil. Quanto mais pensava 

nisso, mais se preocupava com a sua falta de jeito para 

corridas em pistas geladas… muito menos com uma câ-

mara de vlogs na mão! Ainda assim, uma viagem para

o estrangeiro seria muito divertida. Ela nunca estivera 

em França, talvez a inspirasse para a competição. Por 

favor, Mamã… pensou ela, desamparada. Deixa só que 

que seja eu a decidir isto.

Querido Diário, 

Foi um completo e rematado desastre! Como diria a Abby: 
hashtag fail!

Escolhi cuidadosamente o momento para falar na viagem 
à neve com a minha mãe: ao jantar, depois de lhe contar 
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do concurso de escrita. Ela avisou-me que não ficasse 
esperançosa, mas percebi que estava contente por eu concorrer. 
A seguir, quando servi a sobremesa — crumble de maçã 
feito no fim de semana pela abaixo assinada — mencionei 
casualmente que tinha outra notícia.

— É sobre os treinos de Matemática? — perguntou ela.
Que seca! Estou a fazer duas disciplinas de exame mais 

cedo e ela não quer falar doutra coisa! Pelo contrário, contei-
lhe da viagem.

— As raparigas vão todas, a Lucy é a única de nós que já 
esquiou, pelo que o resto pode ser principiante em conjunto — 
disse eu. — É mesmo uma boa oportunidade para eu aprender 
algo novo.

Estas palavras, oportunidade e aprender algo novo, 
costumam ser mágicas para a minha mãe… mas desta vez 
não. Pousou a colher e olhou para mim, admirada.

— Lamento, Hermione, mas está fora de questão para 
ti agora. Como podes achar que não? A Paw Paw vem cá 
nessa semana, não te lembras, e há de querer ver-te. Além 
disso, acabaste de passar as férias de Natal na brincadeira 
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com essas raparigas. Agora é altura de acalmar e de te 
concentrares nos estudos.

A seguir, apercebeu-se de que a viagem à neve era na semana 
do meu aniversário e quis dar a entender que eu me divertiria mais 
com ela e com a Paw Paw! (Ainda não contei às raparigas dos 
meus anos porque depois nunca mais se calam = embaraçoso.)

Depois ela começou a falar de cenas que podíamos fazer 
com a Paw Paw e foi basicamente ESSE o fim da conversa. 
Consegui conter-me lá em baixo, mas agora sinto-me 
furibunda. Espera lá, porque é que a decisão é só da mãe?

Tenho mãe e pai, não tenho?
Este divórcio é do piorio!
Hermione
x

23h34

Hermione: Olá, Pai. Estás aí?

— Como é que é ISSO, não podes vir? — perguntou 

a Abby horrorizada na manhã seguinte. As raparigas 
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tinham-se juntado no intervalo para se inscreverem. 

A Hermione engoliu em seco. Como é que ia explicar 

aquilo? Só lhe apetecia desatar a chorar.

— É por causa de dinheiro? — perguntou a Jessie, 

compreensiva. 

A escola tinha tratado de tudo para manter os 

custos no mínimo, mas, para algumas famílias, a viagem 

continuava incomportável — aluguer de equipamento 

de esqui e passes para os teleféricos, mais deslocação, 

comida e alojamento, não saía propriamente barato.

A Hermione abanou a cabeça.

— Não é bem isso — murmurou, a prender o cabelo 

curto demais atrás da orelha. Soltou-se logo outra vez. 

Cabelo estúpido. — A minha mãe só quer que eu me 

concentre nos estudos, e a minha avó vem de visita 

nessa altura.

— Mas a Paw Paw não costuma ficar uns meses? — 

perguntou a Lucy. — De certeza que p-podem p-passar 

sem ti uma semana! — Ela enfiou o braço no da Hermione. 

— Não posso crer! O que é que disse o t-teu p-pai?
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— Ele, hum, ainda não sabe — respondeu a Hermione 

em voz baixa.

— Ah, pois — disse a Abby, a assentir. — Não deve 

ser a altura mais fácil para os teus pais ficarem sem ti. — 

Depois corou, e arregalou os olhos quando a Hermione a 

mirou, desanimada. — Pois, não será a mesma coisa sem 

ti, H — continuou logo a Abby, a tentar disfarçar o deslize.

— Espera lá! — atalhou a Jessie. — O que é que 

querias dizer, não deve ser a melhor altura? — Ela olhou 

para a Lucy, que se limitou a encolher os ombros.

— Tipo, os pais da Hermione, bem… — A Abby                   

calou-se, baralhada. A Hermione suspirou.

— Desculpa, Abs, deixei-te numa posição constran-

gedora… Luce, Jessie, mais vale saberem. — Ela respi-

rou fundo, a puxar um fio solto na camisola da farda. 

— Os meus pais estão a divorciar-se. É uma chatice. O 

meu pai saiu de casa e a minha mãe transformou-se 

num monstro completo. — A Hermione evitou fitar a 

Lucy. Elas eram amigas do peito e sentia-se culpada por 

não ter contado à Lucy primeiro.
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— O QUÊ? — exclamou a Jessie. — Quando é que 

isso começou?

— Nas últimas semanas. — A Hermione calou-se 

quando lhe cheirou a baunilha e reparou na Dakota          

a chegar-se ao quadro dos avisos. Falou mais baixo. 

Se a arqui-inimiga delas soubesse daquilo, não deixa-

ria de a atazanar. — A Abs apareceu lá em casa no dia 

em que eu fiquei a saber, antes do Natal, e contei-lhe. 

— Olhou finalmente para a Lucy, que estava admirada,                          

e realmente magoada. — Queria contar-vos desde en-

tão mas, sinceramente, só me apetece esquecer que 

está a acontecer! É muito mais divertido concentrar-me 

nos vlogs! — Ela tentou fazer um sorriso corajoso.

Houve uma pausa enquanto viam a Dakota assinar         

a folha das inscrições.

— O Ben também vai — disse ela em voz alta para 

a amiga Kayleigh. — Vai ser a nossa primeira viagem 

juntos, estou desejosa!

— Fixe — comentou a Kayleigh. — Agora é a minha 

vez de arranjar um fofo.
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A Hermione reparou que a Abby empalidecia. Então 

o Ben e a Dakota andavam mesmo juntos?

— É uma pena que a Ameeka não tenha dinheiro, 

que vergonha — continuou a Dakota, a passar a caneta 

à Kayleigh. Depois sacudiu o seu cabelo castanho 

brilhante, com grande presunção.

A Hermione e as amigas trocaram olhares chocados.

— Nem todas temos acesso aos fundos do Papá, 

Dakota — disse a Jessie em voz alta. — E que bela 

maneira de falar da tua amiga!

— Faz-me um favor e não te metas na minha vida — 

retrucou a Dakota, virando-se para elas. — Que pena 

que a maioria de vocês vem também mas, por 

outro lado, pode ser bom para dar umas 

gargalhadas! Ena, porque é que estão todas 

tão tristes?

A Hermione sentiu-se paralisar. Que ninguém se 

descaísse com o divórcio!

— Nada que sejas capaz de compreender — estalou 

a Abby.

AF_M_RaparigasTambemVlogam3.indd   39 04/12/17   12:20



36

— Nada que QUEIRAS compreender, aposto — 

atalhou a Kayleigh. — Problemas de falhadas anónimas: 

provavelmente acabaram de se olhar ao espelho.

Foram-se embora num mar de risinhos, e a Hermione 

sentiu uma onda de alívio.

— Lamento imenso pelos teus pais, H — disse                 

a Jessie. — Mas isso de não vires à viagem NÃO SE FAZ              

a ninguém. Uma tournée das Raparigas Também 

Vlogam é mesmo o que precisas neste momento.

— Pois é — concordou a Lucy e sorriu para 

a Hermione. — Além disso, acho que i-irias adorar 

esquiar e as montanhas. Sabes o que diria a M-Morgan? 

Não aceites o não! Vale a pena ou-outra tentativa?

10h04

Pai: Desculpa, só agora vi a SMS. 

O que se passa, fofinha? Pai Bjo
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