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A autora do livro Miúda Online é uma
blogger, de 26 anos, nascida no Reino Unido.
A história do livro decorre na época
natalícia e a personagem principal é Penny,
uma jovem sardenta de cabelos ruivos que
decide

criar

um

blog

para

partilhar

sentimentos e episódios da sua vida,
ocultando-se atrás do nome Miúda Online.
Penny e Megan costumavam ser as
melhores amigas, mas, aos quinze anos as
relações mudaram. Megan, habitualmente
doce e divertida, com o passar do tempo
tornou-se antipática e arrogante.
A rapariga de cabelos ruivos tinha
também um grande amigo desde a infância,
Elliot, com quem sempre manteve uma forte
ligação. Ele vivia na casa ao lado e, como os
seus

quartos

eram

encostados,

comunicavam através de batidas na parede.
Certo dia, Penny foi assistir ao ensaio da peça de teatro que a escola estava a organizar- Romeu e
Julieta nos tempos modernos. A rapariga sardenta não foi assistir por vontade própria, pois
desagradava-lhe o facto de Megan, ou a Mega-chata (como Elliot lhe chamava), ser a Julieta e Ollie,
rapaz por quem Penny tinha uma paixoneta, ser o Romeu. Contudo, estava incumbida de tirar algumas
fotografias…
No final do ensaio foram todos convidados para ir lanchar ao JBs (um bar) e Penny aceitou,
apesar de se sentir insegura. No bar, Ollie pediu para ver as fotografias tiradas e fez um comentário de
aprovação. Megan, consumida pelo ciúme, tirou-lhe a máquina das mãos, menosprezou as fotografias
com comentários devastadores e bateu com a máquina na mesa. Este episódio gerou uma grande

discussão e a rapariga ruiva começou a sentir-se muito tensa, sem conseguir respirar e com o coração
acelerado. Estava a ter o que se chama um ataque de pânico e foi imediatamente para casa.
Ao chegar a casa, Penny ainda tentou contar aos pais o que se tinha passado, mas não teve
coragem. Já no quarto, contactou Elliot através de batidas na parede para lhe contar o que tinha
acontecido no bar e rapidamente o melhor amigo apareceu em sua casa. Penny contou-lhe tudo e
assumiu que não fora a primeira vez que ela se sentira mal. Então, o amigo sugeriu que partilhasse tudo
no seu blog e ela seguiu o seu conselho.
Na manhã seguinte, mal acordou, visitou o blog e, estupefacta, constatou que havia imensas
pessoas nessa situação. Nesse mesmo dia, à tarde, Penny foi ajudar na loja que os pais tinham na
cidade, relacionada com um negócio de organização de casamentos. O tema inspirador da montra,
naquela semana, era “Downton Abbey”, uma série britânica que decorria na época antiga. De repente,
passou um casal americano na rua que ficou fascinado pela montra e decidiu entrar na loja. Afirmaram,
então, que pretendiam um casamento inspirado nesta série tão apreciada nos Estados Unidos. No
entanto, impunham uma condição: este evento teria que acontecer antes do Natal e em Nova Iorque.
Atónita com o sucedido, Penny comunicou a proposta aos pais e estes ficaram deslumbrados. Porém, a
rapariga e o seu irmão Tom não partilharam o mesmo entusiasmo e recusaram-se a ir para Nova Iorque.
Será que eles irão organizar esse casamento?
E o que se passará entretanto?
Como já sabem, para satisfazerem a vossa curiosidade, terão que ler este fantástico livro, que
está recheado de surpresas.
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