
MINHA FICHA

Nome: Débora.
Idade: quinze anos.
Profissão: nenhuma. Quer dizer, eu estudo, né?
Família: meus pais são separados, mas me dou bem com os 
dois (na medida do possível). Tenho uma irmã de dez anos, a 
Bárbara, que é até legal, coitada. Não vou me estender mais no 
assunto, porque esse é o meu diário, e não deles.
Altura: 1,61m (espero crescer no mínimo nove centímetros. 
Quem sabe posso ser modelo?).
Peso: segredo de estado.
Personalidade: sou agitada, um pouco histérica, amo sair com 
as amigas, gosto de dançar, não adoro, mas também não odeio 
estudar, adoro ouvir música, falar ao telefone, sou uma pessoa 
sincera, amiga e leal.
O que eu amo: sinceridade.
O que odeio: falsidade.
Beleza: é claro que eu poderia ser bem mais bonita, mas pre-
firo pensar que eu poderia ser muito mais feia. Meu cabelo é 
cacheado e depende muito do dia. Preferiria que fosse liso. 
Também queria não ter celulite nem espinhas.
Melhores amigas: a Bia, que é do meu colégio, e a Lu, que mu-
dou de escola porque a família dela alegou motivos financeiros 
(leia-se: a mãe dele mandou e pronto).
Sonho: conhecer a Disney. Meu pai disse que eu iria quando 
fizesse quinze anos, mas até agora, nada. 
Primeira menstruação: dois anos atrás.
Primeiro beijo: dois anos atrás, também.
Estado civil: solteiríssima. Nunca namorei sério, e não vejo a 
hora.
Com quantos meninos já fiquei: dez. Não importa se é muito ou 
pouco, o que importa é que eu sou seletiva.



Virgindade: sim, sou virgem. Por enquanto.
Ídolos: toda hora muda.   

02/01 - Segunda-feira +- 21h
Por motivos óbvios, não escrevi ontem. Certo, não são tão ób-
vios assim - mas a verdade é que ninguém, em sã consciência, 
escreve no primeiro dia do ano. Ainda mais quando o réveillon 
foi desastroso como o meu. Não gosto nem de lembrar, mas 
vamos lá...
Foi no sítio da família da Bia. Até aí, tudo bem, poderia ter sido 
divertido. Principalmente porque a Bia tem uns primos lindos, 
lindos mesmo, e se eu passei horas me arrumando e tentando 
domar meu cabelo foi por eles. Bem, primeira decepção da 
noite: eles não foram. Claro, deviam ter algo mais interessante 
para fazer do que conhecer a encalhada aqui – hoje faz exata-
mente duas semanas que eu não fico com ninguém! Talvez dê 
para perceber só de olhar, sei lá.
 Mas tudo bem, a festa tinha outros atrativos. A piscina, por 
exemplo. Combinei com a Bia de que à meia noite nós pularía-
mos, e o que acontece? Quinze para meia-noite, minha mãe 
liga para lá, pedindo os pais da Bia me vigiarem PARA EU 
NÃO PULAR NA PISCINA. É incrível, faz duas semanas que 
eu já sarei da garganta inflamada e minha mãe ainda se lembra. 
Não estou falando com ela até agora. 
Mas no domingo de manhã deu o maior sol e nadamos muito. 
Almoçamos lá mesmo e voltamos à tardinha, o pai da Bia me 
deixou aqui. Eu queria ter dormido na casa dela, mas minha 
mãe falou que eu já estava longe de casa tempo demais. Ela 
realmente não se esforça para fazermos as pazes! Bem, ela 
provavelmente se esqueceu do episódio da piscina, mas eu, 
não. 
Estou pensando na Luciana. Ela falou que ia me telefonar hoje, 



mas nada. Aposto como o réveillon dela foi perfeito. Ela tem 
uns parentes que moram em Recife e sempre vai para lá no fim 
de ano. E é cheia de amigos lá, inclusive de um tal de Marcos, 
que é muito fofo. Não conheço ele, mas já vi a foto. Estou 
super curiosa para saber se eles ficaram, a Lu está a fim dele há 
um tempão...Tomara que tenham ficado e
Voltei. O telefone estava tocando, era ela! E eles ficaram, olha 
que bom!!! Ela disse que está apaixonada e vai ver se pode 
ficar mais uma semana lá. Estou com saudades dela, mas tudo 
bem...Nós conversamos pouco porque ela não tinha mais din-
heiro para comprar outro cartão, e ligar do celular ficaria uma 
fortuna. Não vejo a hora de ela voltar para me contar os detal-
hes.
Bem, hoje é só. Estou morrendo de sono; também, não dormi 
nada no sítio. Ainda bem que a Bárbara está na casa da minha 
tia e vou ficar com o quarto só para mim. Pensando melhor, 
não vou dormir, não. Vou aproveitar que ela não está aqui para 
ficar até tarde no computador. Quem sabe hoje eu não conheço 
alguém bem interessante em um chat?
 Débora

04/01 - Quarta-feira -15:15h
A Bia acabou de me ligar, ou melhor, acabou de me acordar, 
chamando para ir a uma festa do clube dela, na sexta. Fiquei 
super empolgada! Ela é sócia de um clube horrível, mas que 
dá essa festa uma vez por mês, chamada “Sexta Super”, e a 
gente sempre fica combinando de ir, mas nunca vai. Ah, quem 
sabe eu conheço algum menino bem perfeito? As chances são 
consideráveis, já que no clube dela dá muito garoto bonito. E, 
infelizmente, garotas também...Mas tudo bem, ninguém vai 
ganhar de mim.
Acho que vou com a calça nova que meu pai me deu, alguma 
blusa bem justinha e salto alto. Talvez eu faça escova no 



cabelo, eu morro de vontade e nunca fiz...Minha mãe fica me 
enchendo, dizendo que meu cabelo é lindo, é ótimo e blá blá 
blá, mas eu tenho certeza de que mais caras chegam na Bia 
porque o cabelo dela é muitíssimo mais bonito do que o meu. 
Vou fazer as contas de quantos meninos chegam em mim com 
o cabelo normal e com ele de escova. Aí eu resolvo se vivo 
bem com ele cacheado ou não.
Falando em menino, segunda-feira na internet não deu em 
nada, para variar. Se bem que eu encontrei o Guilherme no 
ICQ. Ele é da minha sala no colégio, e também é sócio do 
mesmo clube que eu. A gente conversou por um bom tempo, 
ele até me chamou para sair nesse fim de semana...ok, estou ex-
agerando, ele só fez um convite bem vago, do tipo “vamos ver 
se a gente sai algum fim de semana, Débora...”. Será que ele 
está dando em cima de mim? Espero que não. O Gui é bem le-
gal, mas não me sinto nem um pouco atraída por ele. Só como 
amigo, mesmo. Ele até que é bonitinho, mas é muito galinha e 
metido, sabe...nada a ver comigo, não dá. Bom, mas também 
pode ser só imaginação da minha parte, e ele pode estar quer-
endo sair só como amigo.
Ah, quer saber? Vou convidar o Guilherme para ir ao cinema 
comigo, hoje (só como amigo, claro!). A mamãe ficou de me 
levar no shopping com a Bárbara mais tarde, mas vai ser meio 
sem graça ir só com ela, e a Bia vai ao aniversário de um tio...
Vou chamá-lo e pronto. Acho que tenho o telefone dele em 
algum lugar. Amanhã eu conto como foi!

05/01-Quinta feira antes do almoço
Nossa, ontem foi um desastre completo! O Guilherme não só 
não quis ir ao cinema, como ficou todo metido no telefone. 
Acho que ele pensou que eu estava dando em cima dele. Coita-
do! Até parece. Nunca mais telefono para ele, e estou pensando 



seriamente em tirá-lo da minha lista do ICQ. Eu quase disse, no 
telefone, “só estou te chamando como amigo, tá?”, mas achei 
melhor não, porque iria parecer que eu estava mentindo. Afinal, 
quem avisa uma coisa dessas?
Mas tudo bem, fui só com a Bárbara mesmo e até que foi 
divertido. Compramos um sundae enorme, repleto de calorias. 
Ainda bem que a raiva que eu fiquei da minha mãe no réveillon 
me fez esquecer da promessa de emagrecer esse ano...Em todo 
caso, acho melhor eu controlar meus ímpetos gulosos, senão eu 
viro uma baleia e aí, sim, não fico com ninguém. Se a situação 
continuar assim, vou me esquecer de como é beijar na boca! 
Não vou almoçar nada hoje, nem comer nada até amanhã, para 
ver se eu perco um quilo até a festa. Quem sabe, né?
                       Débora

Ainda 05/01 - Quinta-feira, 22:00h
Minha mãe brigou muito por eu ter ficado tanto tempo sem 
comer. Ela descobriu meu plano de perder um quilo depois de 
eu ter recusado a torta que ela tinha acabado de comprar. Tentei 
mentir, mas estava me sentindo muito fraca e achei até bom 
ela me obrigar a comer. O jantar estava ótimo, tinha lasanha...
Aproveitei que não tinha almoçado e repeti duas vezes, ou seja, 
voltei à estaca zero.
Ela ainda disse que eu não preciso emagrecer nem um grama, 
que meu corpo está ótimo, e blá blá blá. E disse que, em vez de 
comer menos, eu devia era me preocupar em tomar mais água. 
Ignorei o comentário, mas minutos depois ela veio com uma 
revista na mão, com um olhar de vitória. O artigo se chamava 
“porque você deve tomar mais água” e, incrível, estava em uma 
das minhas revistas! Joguei a revista no chão, eu estava vendo 
tevê. Mas, depois que ela foi embora, eu li. Tudo bem, tudo 
bem, talvez eu passe a tomar mais água. Mas longe dela, senão 
ela vai ver e vai ficar toda metida.



                             Débora

07/01 - Sábado +- 17:00
MY FIRST PORRE
Tá bom, tá bom, eu sei que eu não devia...Mas tente entender...
Espera, antes de me julgar, me deixa contar tudo. Mesmo 
porque, se eu não contar tudo, você não vai saber quem é o 
Pedro...
Eu cheguei à casa da Bia às nove da noite, ontem. O pai da 
Daniela (amiga dela) nos buscou às dez e nos levou para o 
salão do clube. No carro, eu, a Bia, a Daniela e outra amiga da 
Bia, a Cecília, que eu ainda não conhecia. Ela é bem legal. Aí a 
gente chegou, dançou e tal. 
Então, a Bia, a Dani e eu fomos comprar refrigerante, mas mu-
damos de idéia no meio do caminho. Escolhemos um gelado de 
limão com vodka. A mulher que estava no balcão disse que era 
fraco, então compramos. Fraco? Devia ter meio litro de Vodka 
naquele troço!
Bom, enquanto a Bia e as meninas estavam literalmente pulan-
do e cantando o hino da França (a Cecília é francesa e tentava 
ensiná-lo para a gente), uma gracinha de menino chegou em 
mim. Nessa hora eu não estava passando muito bem, e não 
escutei quando ele disse que se chama Pedro. Ficamos con-
versando meia hora, e eu sem saber o nome dele...até que criei 
coragem e perguntei. Ele riu...Na verdade, ele riu durante meta-
de da conversa, perguntando se eu era maluca como minhas 
amigas estavam parecendo (eu tentei falar que eu não as conhe-
cia, mas nessa hora a Bia me deu um tchauzinho de longe). 
Eu senti alguma coisa diferente...Gosto de meninos iguais ao 
Pedro, que chegam devagarzinho, de um jeito carinhoso. Odeio 
aqueles que já vão passando a mão no seu cabelo, pegando na 
cintura...Não acredito em amor à primeira vista, mas paixão, 
quem sabe...Bem, o caso é que nos beijamos muito. Aliás, o 



jeitinho fofo dele me deixou benevolente e eu até deixei ele 
fazer mais coisas além de beijar...Transar não, claro!!! Aí já é 
demais. Tem que ser com um namorado de que eu goste muito. 
Então talvez demore, porque eu nunca namorei. Mas quem 
sabe ele seja meu primeiro namorado...
Chegamos às quatro da manhã na casa da Bia. As outras meni-
nas foram embora e eu dormi lá, como tínhamos combinado. 
Fui dormir pensando no Pedro...Nós trocamos telefone, mas ele 
não me ligou até agora, claro. Eu é que não vou ligar para ele. 
 Débora 

11/01 - Quarta à tarde
EEEEiiiii!!!!! Adivinha quem não me ligou até hoje? Quem 
não deu nem um mísero sinal de vida? Acertou, o Pedro, lógico 
(além de todos os meninos da face da Terra).
Fiquei realmente com ódio. Eu pensava que eu já tinha passado 
da fase de ficar com alguém, me apaixonar e me iludir, mas 
vejo que não. Mas eu pensava que ele também tinha gostado! 
Se ele realmente gostou, porque não telefona? Que droga!
Bem, acho que já deu para perceber que eu andei chorando. 
Chorei ontem à noite e hoje de manhã, mas agora chega. Can-
sei! O problema é que sempre bate aquela mesma dúvida: e se 
ele perdeu meu telefone? E se ele está na casa dele agora, mor-
rendo de tanto chorar, com a certeza de que nunca mais poder-
emos nos falar por culpa dele? Nesse caso, eu deveria telefonar. 
Afinal, eu não perdi o número dele. Para falar a verdade, eu até 
decorei. Então, por que eu não ligo? Porque eu sou uma idiota!
A Bia disse para eu parar de fazer drama e ligar de uma vez. 
Estou com raiva dela. Eu não estou fazendo drama, só estou 
desesperada porque o menino com quem eu mais gostei de 
ficar no último mês desapareceu. Ele parecia tão perfeito. Na 
verdade, eu acho que não estou com raiva da Bia, estou é com 
raiva dele. Mas ele que se dane. Se perdeu meu telefone, bem 



feito, é bom que ele sofra para aprender a deixar de ser dis-
traído.
Não fiz nada desde sábado até agora. Só fiquei em casa, ao 
lado do telefone, esperando ele ligar. Simplesmente patético. 
Eu me lembro bem do dia em que eu fiquei exatamente desse 
jeito, mas por causa de outro menino, que eu conheci em um 
churrasco (não me lembro do nome dele agora, mas eu devo ter 
anotado em algum lugar). Ele ligou? Não. O que eu ganhei es-
perando ele ligar? Nada. Eu estou repetindo a mesma burrada? 
Estou. Então o que eu sou? Burra!
Ai, que ódio!!!!
                       Débora
PS: não fique esperando que eu telefone. Eu não vou telefonar! 

13/01- Sexta-feira - Não sei que horas da tarde
Antes que me perguntem: não, ele não me ligou. Mas deixa 
para lá, estou mais calma. Nossa, eu estava muito histérica na 
quarta. Mas nada como um dia depois do outro, não é mesmo?
Depois de muita enrolação, a Lu finalmente chega amanhã. 
Ainda não sabemos direito o que fazer, mas acho que vamos 
dar uma pequena reunião na casa dela. Só eu, ela e a Bia.
Nossa, estou morrendo de saudades dela. Era ótimo quando ela 
estudava no meu colégio, fiquei tããão triste quando ela saiu de 
lá! Mas tudo certo, continuamos amigas. Ela e a Bia se con-
heceram há pouco tempo, mas estão se dando bem.  
Ela é um ano mais velha que a gente, o que dá uma diferença 
enorme em sua experiência de vida. Olha só: enquanto eu já 
fiquei com 10 meninos até hoje, e a Bia ficou com 11, a Lu 
já ficou com mais de 20 (acho que 22 ou 23). E ela já tinha 
tomado bebida alcoólica muito antes da gente (que tomamos na 
Sexta Super, lembra?). Foi a primeira de nós a menstruar, tam-
bém (depois fui eu, e depois a Bia). Mas eu ganhei um celular 
primeiro! 



Estou doida para contar para ela da ficada com o Pedro, e 
também quero ouvir a ficada dela com o Marcos. Eu queria que 
a gente se encontrasse no apartamento do meu pai, que é super 
espaçoso e tem um quarto só para mim, mas ele acabou de ligar 
dizendo que começou a fazer uma reforma no apartamento. 
Está uma bagunça, cheio de pedreiros passando, com muito 
barulho...para gente não ficar sem se ver, ele propôs  irmos ao 
cinema hoje, mas eu não estou muito a fim, sabe? Quero dormir 
à tarde. Ontem fiquei na Internet até três da manhã, a Bárbara 
estava boazinha e não ficou reclamando que queria dormir. Eu 
queria ter encontrado com o Guilherme, para perguntar porque 
os homens são todos iguais...Pensando bem, não ia adiantar 
nada conversar com ele. 
                                                              Débora
PS: Nossa, acabei de perceber que hoje é sexta-feira 13!!! 
Talvez o Pedro fosse me telefonar hoje, mas ficou com medo 
de dar azar e resolveu esperar até amanhã. Vou acordar mais 
cedo!!!

15/01 - Domingo, uma hora da tarde
Nossa, acabei de acordar. Ontem foi ótimo, muito legal mesmo. 
A Bia passou aqui e a gente foi de ônibus para a casa da Lu, 
logo depois do almoço. A Lu nem tinha desfeito as malas ainda, 
mas estava super animada, e nós ficamos na internet, alugamos 
um filme hiper engraçado, jogamos banco imobiliário (nossa, 
fazia ANOS que eu não jogava) e, principalmente, papeamos 
muito.
Nem acreditei quando vi a Lu: ela tingiu o cabelo de loiro!!! 
Ela não tinha me contado no telefone, queria fazer surpresa. 
Nossa, eu estranhei muito. Fiquei super sem-graça, porque ela 
ficava perguntando o que eu tinha achado e nem eu sabia o que 
eu tinha achado...Aí, claro, dei a clássica resposta:
- Ah, ficou diferente, né?



 Ela não gostou nada do meu comentário, e passou a 
conversar mais com a Bia, que simplesmente amou o novo 
visual. Eu achei um saco, então eu não podia não gostar da 
mudança? Mas, para o bem de todas, depois de algum tempo eu 
acabei me acostumando. Aliás, talvez eu até tinja o meu tam-
bém. O problema é que como a Lu tem os olhos claros, ficou 
super natural, mas eu não tenho. Então talvez eu passe a usar 
lentes coloridas, também.
 Ah, e olha que legal: ela está namorando aquele Mar-
cos. Não sei como vai ser, porque eles moram em cidades difer-
entes, mas a Lu disse que também não sabe e mesmo assim 
está adorando. Aí eu contei do Pedro, e...Elas me encorajaram 
a ligar para ele. Mas é o tipo da coisa: e se eu telefonar, e ele 
sair comigo só por causa disso? Pior ainda, e se ele ficar todo 
convencido, se achando o máximo? (ok, ok, ele é o máximo, 
mas não precisa saber disso). Vou ter que pensar muito. Ah, 
quer saber? Vou telefonar. Eu não vou morrer se fizer isso, não 
é? E, além disso, a mamãe e a Bárbara não agüentam mais eu 
ficar regulando o telefone, com medo de ele ligar justamente na 
hora em que elas estão conversando. É isso mesmo, decidi. Vou 
telefonar hoje!
            Beijos, Débora

17/01 - Terça-feira -17:30h
 AAAAAAAAhhhhh, ele ligou!!!!! Que felicidade, que 
felicidade, que felicidade!!! Acabamos de desligar nesse exato 
momento, ficamos uns vinte minutos no telefone...Ah, como eu 
sou uma pessoa feliz!...
  Calma, eu explico.
 No domingo, depois de almoçar, eu me deitei na minha 
cama e fiquei pensando no que eu ia falar com ele no telefone. 
Mas aí a minha mãe me chamou, falando que o meu pai estava 
me esperando na sala para a gente sair. Achei um saco, justo 



naquela hora...Mas tudo bem, acabou que foi divertido. A gente 
foi ao shopping, tomamos sorvete, ele me deu uma revista...
 Só que, quando ele me trouxe de volta, já passava 
das nove da noite e eu fiquei com vergonha de telefonar. Tá, 
nove horas não é tão tarde assim, mas era a minha primeira 
ligação...e vai que o menino é de dormir cedo...Achei melhor 
esperar segunda-feira.
 Eis que segunda-feira chega e o que acontece com a 
minha coragem? Some!!! Ah, pode falar que é frescura, mas eu 
não consegui. E se ele não estivesse mais a fim? Com que cara 
eu ia ficar? Desisti mesmo. Fiquei o dia todo assistindo TV e 
falando com minha prima Samantha, no telefone. Ela acabou 
de voltar dos Estados Unidos. Como eu não ficava com sono de 
jeito nenhum, à meia-noite eu fui para a cozinha e fiz um bolo. 
Ele murchou e eu fui dormir, desiludida da vida.
 Bem, mas vamos ao que interessa! Hoje eu acordei 
onze e meia, almocei e fui dormir de novo. Não tinha nada para 
fazer, a mamãe tinha levado a  Bárbara ao dentista, eu havia 
desistido de telefonar...e então, quando minhas esperanças já 
não existiam, uma linda voz masculina me surpreende do outro 
lado da linha (nossa, essa foi péssima).
  -     Alô.(com cara de que acabou de acordar)
  -     Por favor, eu gostaria de falar com Débora. 
 Por dentro eu estava explodindo, mas me controlei. Foi 
bom ter tomado suco de maracujá no almoço.
- Sou eu mesma...É o Pedro?
- Que bom que você me reconheceu...Eu estava pensando em 
você, você disse que ia telefonar.
 Não é lindo? Mas você reparou no detalhe? EU disse 
que ia telefonar. Que coisa, não? Pena que eu não possa ga-
rantir que ele ficou angustiado todos esses dias, me esperando, 
como eu fiquei. Afinal, ele é um menino.
 Só sei que estou completamente apaixonada...Ele é tão 



lindo, tão perfeito. Combinamos de ir ao cinema depois de 
amanhã, quando vai estrear um filme ótimo. Mas mesmo se 
fosse péssimo, eu iria...Ah, eu quero conversar com ele, ficar 
com ele de novo, namorar com ele, casar com ele, ter filhos 
com ele e morrer com ele. Eu tenho absoluta certeza de que ele 
é o homem da minha vida. Não faço idéia de como vou sobre-
viver até depois de amanhã, de tão ansiosa que estou...
 Vou fazer escova antes de ir. Aposto que ele prefere 
cabelo liso. Eu sou louca para fazer escova, mas sempre fico 
enrolando, enrolando. Acho que eu tenho medo de viciar e aí 
me tornar escrava de salão de beleza. Não que seja ruim ir ao 
salão, mas isso detonaria a minha mesada, que por sinal já é 
uma mixaria.  
 É simplesmente a primeira vez que eu saio com um 
menino que eu já fiquei - com todos os outros, eu só fiquei uma 
vez e tchau. Mas com o Pedro, é diferente...Tenho certeza de 
que a gente vai namorar. Ah, como eu estou feliz! Eu amo o 
Pedro!!!
                                                                                Milhões de 
beijos, Débora!!!!!  

20/01 – Sexta-feira à noite
  O meu cabelo ficou tão lindo com escova! Lis-
inho, lisinho. E parece que ficou tão mais hidratado e brilhante! 
Sem contar que ficou bem mais comprido. Está batendo um 
dedo abaixo do final do sutiã. Quando está cacheado, nem 
encosta lá. Realmente, ficou lindo. Acho que vou deixar assim 
para sempre (quer dizer, um dia eu vou lavar, mas aí eu faço de 
novo, né? O problema é que vou ficar sem dinheiro nenhum). 
  Ah, a saída com o Pedro? Foi legalzinha. Ah, sei 
lá. Não senti aquela coisa que eu senti na festa, sabe? A gente 
se encontrou, ele não viu diferença nenhuma no meu cabelo, vi-
mos o filme, e tal. Rolou uns beijos no cinema, e depois a gente 



até saiu de mão dada, mas eu não senti nada demais. Ele é mais 
bonito de noite. E é meio sem assunto, sabe, eu estava toda 
empolgada, comentando do filme, falando das minhas amigas, 
e ele só respondia “é...”, “pois é...”. Ah, ele é muito quietinho. 
A gente pode até ficar de novo, mas não quero namorar de jeito 
nenhum.
  O Guilherme me ligou um pouco antes de eu 
começar a escrever. Eu contei para ele sobre o Pedro, e acho 
que ele ficou com ciúmes...eu começava a falar, e ele mudava 
de assunto toda hora. Foi engraçado. Ele perguntou porque eu 
não tenho ido ao clube, mas nem eu sei! Acho que é porque ul-
timamente eu estou ficando acordada até tarde, e aí dá preguiça 
de acordar cedo. Eu disse que vou ver se domingo dá para eu ir. 
Vou perguntar para o meu pai se tem jeito de eu arranjar con-
vite, assim eu levo a Bia e a Lu, e fica tudo bem mais divertido.
  Acho que vou ouvir um pouco de música, agora. 
Tomara que o Pedro não me ligue, eu não sei o que eu falaria 
para ele...
           Beijo!
                    Débora

22/01 - Domingo, +-18:00h
 EEEiii!!! Nossa, o clube foi ótimo, mas aconteceram 
muitas coisas estranhas... Coisas que eu estou tentando entend-
er até agora...
 Foi assim: me pai me pegou às nove da manhã. Ele con-
seguiu dois convites, mas só a Lu pôde ir, porque a Bia pegou 
uma super gripe e está de cama, tadinha. Então passamos na 
casa da Lu e fomos.
 Chegamos no clube e fomos para o vestiário trocar de 
roupa. Na hora de pôr o biquíni, levei o maior sustão: minha 
celulite aumentou! Tenho certeza de que a culpa é das férias. 



Estou ficando mais em casa, tomando refrigerante toda hora...
Um horror. Falando nisso, fiquei chateada com a Lu. Ela fica 
reclamando de celulite, mas ela não tem nada! Me mostrou 
a bunda dela e apertou a coxa, dizendo “aqui, ó. Tá vendo?”. 
Mas não dá para ver absolutamente nada. Aí eu apelei e mostrei 
meu bumbum para ela, e disse “olha, Lu, celulite é isso aqui!”, 
mas ela riu e disse que eu sou uma garota muito feliz, porque 
não tenho celulite nenhuma. Mas tudo bem, ela com a celulite 
imaginária dela, e eu com a minha de verdade (é real mesmo, 
juro!)  
 Mas chega de falar sobre problemas. Fomos para a 
piscina, e damos de cara com quem? Guilherme, claro. O clube 
é grande, estava cheio e eu não esperava encontrar ele tão cedo. 
Queria ficar um pouco só com a Lu, conversando coisas de 
menina, mas não dava para dispensar ele, né? Se bem que, no 
início, ele estava muito implicante e merecia ser dispensado. 
Ficou implicando com a canga que eu tinha amarrado na cin-
tura e até tentou tirar...Um saco! Eu quase bati nele.
A í a gente foi nadar. A Lu só ficou um pouco na piscina, 
porque estava com medo de que o cabelo ficasse verde. Meu 
cabelo já estava sujo, precisando ser lavado, então eu nem me 
importei de desistir da escova e cair na água. Resultado: só eu e 
o Gui fomos nadar, enquanto a Lu foi jogar vôlei.
 Nós dois apostamos corrida de mergulho, ficamos 
conversando na beira da piscina e eu até subi no ombro dele, 
de brincadeira. Foi muito divertido. Mas eu fiquei confusa, será 
que tá rolando um clima ou é impressão minha? Eu achava que 
ele era chato, mas agora mudei de idéia e até estou achando ele 
bonito. Mas não tenho a menor idéia se ele está a fim de mim! 
Quando a gente estava nadando, ele disse que eu fico linda de 
cabelo molhado e com o nariz meio vermelho por causa do sol. 
Mas ele diz tudo meio brincando, fica rindo toda hora, e aí eu 
rio também.



  Ok, ok, eu confesso que, por um momento, eu senti 
vontade de beijá-lo. Foi quando nós dois estávamos com os 
braços apoiados fora da piscina, bem pertinho um do outro, 
conversando. Nessa hora, eu estava até torcendo para a Lu 
não voltar logo. Mas depois a gente voltou a nadar, e o clima 
passou. Aliás, nem sei se teve clima. Afinal, a gente só estava 
conversando, e ele nem tentou me beijar, nem nada. Ah, sei lá!
 Bom, depois a Lu voltou e nós saímos da piscina. 
Almoçamos no restaurante do clube e o papai deixou cada um 
em sua casa (inclusive eu, pois o apartamento dele ainda está 
em reforma) e agora eu estou aqui, com a cabeça toda confusa. 
A Bárbara pegou um jogo muito legal na internet, mas agora eu 
não estou a fim. Acho que vou ficar ouvindo música.
 Sabe o que eu queria, de verdade? Viajar para Disney. 
Ontem, eu vi um documentário sobre a Disney na TV e fiquei 
morrendo de vontade. Mas toda vez que eu vou falar com meu 
papai, ele só me enrola. Acho que eu vou acabar indo com 30 
anos. Aí,  nem vou querer mais. Vou é para a Europa, conhecer 
aqueles museus com quadros malucos, que eu não entendo 
nadinha. Bom, espero que, com trinta anos, eu entenda, né?
            Beijinho,
                           Débora

24/01 - Terça-feira antes do almoço
 Ai, estou muito mal...Estou completamente gripada...
Mal posso escrever, estou realmente um lixo. Se eu não fosse 
uma amiga tão legal, poderia dizer que a culpa é da Bia, pois 
foi ela quem me passou a gripe. Também, eu não tinha nada 
que visitá-la ontem. Mas é que eu não tinha nada para fazer, e, 
além disso, fiquei com dó por ela estar de cama...e agora estou 
aqui, deitada, espirrando, com o nariz entupido, enfim, toda 
nojenta.



 Logo hoje, que é aniversário da minha madrinha e eu 
queria ir, para ver a Samantha. Ela disse que trouxe uma blus-
inha linda para mim, da viagem, e também queria me mostrar 
as fotos. Eu falei para minha mãe que se eu repousar até a 
noite, eu consigo ir, mas ela disse que eu não vou sair da cama 
de jeito nenhum. Que saco! 
            Melhoras para mim,
                                             Débora

26/01-Quinta-feira, 14:17h
 Estou muito chateada. Acabei de telefonar para a Bia e 
a mãe dela me disse que ela saiu com a Luciana. Por que elas 
não me chamaram? Estou tentando resolver esse enigma até 
agora. O que eu fiz de errado? Será que elas estão com raiva de 
mim? Não é justo. Eu sei que eu não fiz nada. Eu só estou aqui 
deitada na minha cama, me recuperando da gripe. Que droga! 
O que aconteceu? Será que
 Pronto, voltei. Era a Bia no telefone. Ela disse que tinha 
saído com a Lu para tomar sorvete, e não me chamou porque 
eu estava gripada. Aí eu perguntei:
- Ué, Bia, e a sua gripe?  
- Ah, eu sarei. De qualquer forma, eu só tomei milk shake, que 
é menos gelado.
 Não gostei, não gostei e não gostei. E não sei de onde 
ela tirou essa idéia maluca de que milk shake é menos gelado. 
Mas tudo bem. Eu posso estar tendo uma crise de ciúme, em-
bora eu ache que elas estão escondendo alguma coisa de mim. 
Se elas realmente estiverem fazendo isso, nossa, eu vou ficar 
muito chateada. Elas são as pessoas em quem eu mais confio 
no mundo! Aí eu não vou contar mais nada para elas. Elas vão 
ver.
 Nossa, como eu estou vingativa! É melhore parar. 
Talvez isso piore minha gripe, e eu já estou quase sarando. 



Aquele chá que minha mãe tem feito é bom, mesmo. Acho que 
vou pedir mais.
             Débora

28/01-Sábado, 19:34h
 Estou me arrumando. Daqui a pouco, vou sair com a 
Bia e a Lu (dessa vez, elas me chamaram). A gente vai a um 
bar bem legal, que eu já fui uma vez. Lá é cheio de menino 
bonito, quase todos mais velhos, e tem muita coisa gostosa para 
comer. Minha mãe encheu um pouco o saco, mas vou dormir 
na casa da Lu.
 Estou um pouco mal-humorada, pois tem dois proble-
mas nessa saída. Primeiro: estou tendo que ir bem agasalhada, 
para não ter uma recaída da gripe, e por isso não posso usar 
minha blusinha nova (que é bem decotada nas costas, super 
sexy). Segundo e mais importante: eu tenho quase certeza de 
que aquelas duas estão escondendo alguma coisa de mim. Vou 
perguntar o que está acontecendo, e só vou sair daquele bar 
quando elas responderem! 
 Tenho que ir, ainda preciso me maquiar. Quando eu fui 
ao shopping com meu pai, ele me deu um gloss lindo, da marca 
que eu queria. Ficou muito bom, realçou minha boca sem 
aparecer muito. E aquele rímel marrom que eu comprei no final 
do ano passado ainda não acabou, ele fica super bonito. Modés-
tia à parte, acho que hoje eu vou arrasar. Estou até gostando do 
meu cabelo, ele ficou tão hidratado com o condicionador leave-
in que eu passei! Mas o melhor é que os cachos ficaram mais 
definidos. Pena que custa tão caro. Tudo custa caro nessa vida.
                       Débora

29/01-Domingo à noite
 Ah, tudo esclarecido! Na hora eu fiquei com raiva, mas 
agora estou mais calma. No final das contas, acho até que a 



amizade de nós três ficou fortalecida. 
Minha mãe me levou no bar, e as duas já estavam lá. Nossa, 
estava lotado, e infelizmente tinha mais mulher do que homem. 
Que triste! Mas tudo bem. Sentamos numa mesinha do lado de 
fora, pedimos uma porção de frios e refrigerantes e, antes que 
eu começasse com as minhas reclamações, elas explicaram o 
que estava acontecendo.
 Olha só: tanta confusão para me falarem que a Lu 
estava com vontade de perder a virgindade com o namorado 
dela. Fiquei com ódio de ela não confiar em mim! E a primeira 
coisa que me passou pela cabeça foi: porque a Bia podia saber 
e eu não? Afinal, ela é virgem como eu! Ah, eu me senti tão 
mal naquela hora. Até pensei em ligar para minha mãe dizendo 
que eu não ia mais dormir na casa da Lu. Mas resolvi esperar a 
explicação delas que, aliás, foi péssima.
  O argumento da Lu foi que ela ficou com medo de 
eu não entender a vontade dela, já que eu nunca namorei. A 
Bia já namorou (um mês, grande coisa) e por isso entenderia 
melhor. Achei horrível. Mesmo que eu não concordasse com a 
decisão dela, eu nunca a julgaria! E eu não acho que só porque 
eu nunca namorei, eu não respeitaria a vontade dela. Por isso 
mesmo, eu disse:
- Lu, eu não acho que só porque eu nunca namorei, eu não 
respeitaria sua vontade.
- Ai, Débora, você tem razão. Desculpa, desculpa!
 E ficou me pedindo desculpas um tempão, até eu 
aceitar. Mas com uma condição, lógico: que ela jurasse que me 
contaria tudo quando acontecesse. Ela jurou, e aí ficou tudo 
bem.
 Estou feliz por ela. Deve ser a melhor coisa do mundo 
transar quando se está apaixonada (o que nunca vai acontecer 
comigo, que estou destinada a ficar encalhada eternamente, mas 
continuemos).  Eu, no lugar dela, esperaria um pouco mais, 



para conhecer melhor o menino. Mas ela já conhecia o Marcos 
bem antes de eles ficarem, já estava a fim dele há um tempão, 
por isso, eu nem falei nada. Mas uma coisa eu falei: disse para 
não dispensar a camisinha, de jeito nenhum. Ela disse que vai 
falar para ele usar, com certeza. 
 Dormi na casa dela. A gente saiu para comer pizza com 
os pais dela no almoço e depois eles me deixaram aqui. Foi 
bem divertido, só que teve uma coisa: a gente passou a noite 
toda falando sobre sexo, antes de dormir, e eu fiquei morrendo 
de curiosidade (e de vontade). Parece que é tão bom! Eu até 
pensei em desistir da minha idéia de transar só com uma pessoa 
que eu goste de verdade. Mas não tem jeito: eu quero que a 
minha primeira vez seja especial, e, para isso, tem que ser com 
alguém especial. Se eu desencalhar, claro. Quero que seja super 
romântico, sabe? Com alguém que me ame, e não só me deseje. 
Com alguém que eu não sinta vergonha de tirar a roupa...Com 
alguém que diga “eu te amo” quando tudo acabar e que durma 
abraçadinho comigo. Ah, deve ser uma delícia!
 Mas fiquei empolgada por ela, mesmo sabendo que a 
minha primeira vez talvez demore um pouco. O Marcos mora 
em Recife, mas tem tios aqui e disse que, logo, logo, vem espe-
cialmente para visitar a Lu. Eles ainda não conversaram sobre 
sexo e ela disse que ele não está forçando nem um pouco. Ela 
quer conversar com ele antes de eles transarem, para falar sobre 
camisinha, sobre o que ele sente por ela, essas coisas. Eles 
estão conversando dia sim, dia não por telefone, mas eu sugeri 
que eles falassem sobre isso pessoalmente. É Melhor. Viu? Eu 
sei dar conselhos sobre sexo!
      Eu prometo, diário, que quando eu transar você vai ser 
o primeiro a saber!
            Mil beijos,


