


Série

Confissões de 
uma garota
    linda, 
  popular  e 

  (secretamen
te)

infeliz

Thalita Rebouças
autora com 2,3 milhões de 
livros vendidos 

Valentina sempre foi considerada a ga-
rota mais popular, linda e invejada da escola – 
mas isso só por quem a vê de fora e acompanha 
de longe sua vida instagramável e cheia de gla-
mour. De perto e por dentro, não é fácil ser ela, 
como a própria diz. 

No terceiro ano do ensino médio, a pressão fa-
miliar para que escolha uma profi ssão “à altura” 
de sua ótima condição social é grande, mas ela 
gostaria mesmo era de cursar moda, sua paixão 
desde sempre. 

Para sua avó, isso é só mais um capricho da 
neta. Para sua mãe, moda tem a ver com pre-
ços altos e corpos esqueléticos – o que leva a 
um exaustivo patrulhamento em cima da fi lha. 
Com críticas constantes de todos os lados, não 
faltam motivos para brigas intermináveis en-
tre as três. 

A tensão em casa é agravada pela ausência 
permanente do pai, que vive viajando a trabalho. 
Valen tenta segurar as pontas dessa desgastante 
dinâmica familiar com terapia – para tentar se 
conhecer melhor – e com todo o tipo de curso. 

O mais recente é o de teatro, onde ela vai pre-
cisar conviver com Samantha (a atual de Erick, 
seu ex-namorado e primeiro amor, que reapa-
rece com força total em sua vida).

É também no teatro que ela vai conhecer 
Levy, um estudante de arquitetura que vai me-
xer com seu coração, e Stella, que é de uma reali-
dade bem diferente da dela, tem muito a ensinar à 
nova amiga e será a primeira a perceber o perigo-
so processo de autodestruição em que Valentina 
está entrando.

Thalita Rebouças é jornalista de forma-
ção, mas abandonou as redações para bata-
lhar pelo sonho de ser escritora. Deu certo. Aos 
25 anos, lançou seu primeiro livro, Traição entre 
amigas (Ao Livro Técnico), e publicou 22 títulos 
em 19 anos de carreira. Hoje alcança a extraor-
dinária marca de 2,3 milhões de livros vendidos, 
traduzidos em mais de 20 países.

Suas obras foram adaptadas para o teatro 
(Fala sério, mãe, 2007; Tudo por um pop star, 
2014; e Fala sério, gente, 2017), e várias tiveram 
seus direitos vendidos para o cinema: Uma fada 
veio me visitar  (É fada, de 2016);  Fala sério, 
mãe! (com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães, 
2017);  Tudo por um pop star (2018, com Maisa 
Silva, Mel Maia e Klara Castanho); Ela disse, ele 
disse (que estreia em outubro de 2019),  entre 
outros. O próximo a entrar em produção é Con-
fi ssões de uma garota excluída, mal-amada e 
(um pouco) dramática. Thalita também é apre-
sentadora do The Voice Kids, na Rede Globo.
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eu preciso fazer uma confissão: nunca 
foi fácil ser eu. Você pode até pensar, com um quê de 
impaciência e uma boa dose de deboche (e já digo logo 
que entendo super, tá?): “Ah! Ser loira, popular, bonita, 
rica e invejada é realmente péssimo! Ter tudo o que 
deseja e ainda ser o crush de dez entre dez garotos é, 
com toda certeza, um martírio... Viajar para o exterior 
duas vezes por ano e fi car nos melhores hotéis é, sem 
sombra de dúvida, uma coisa pavorosa. Ó-meu-Deus-
-coi-ta-di-nha!” 

Já disse, eu entendo que você pense assim. Mesmo. 
Só que minha vida não é o sonho cor-de-rosa que 

parece ser. Nunca foi. E eu sei que acreditar nisso 
deve ser bem complicado para quem me acompanha 
nas redes sociais. Mas eu sei bem o que eu sinto e o 
que acontece dentro de mim. E já estou acostumada 
com as críticas, porque com o tempo entendi que as 
pessoas não têm paciência com quem sofre em silên-
cio e aparentemente “sem motivo”. Pelo menos... as 
minhas pessoas são assim.
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tetê acaba de se mudar com a família toda 
para a casa dos avós em Copacabana, no Rio de Janeiro. 
O lindo e espaçoso apartamento da Barra da Tijuca em 
que morava teve que ser vendido, pois com a crise o pai 
perdeu o emprego, e o resultado é que a vida dela virou 
de cabeça para baixo. 

Além de perder a privacidade – tendo que dividir o es-
paço com cinco parentes malucos que brigam o tempo 
todo –, ela perdeu todas as suas referências. A única 
coisa que a deixa feliz é cozinhar. E, claro, comer as 
delícias que faz.  

O lado bom foi se livrar do antigo colégio, onde sofria 
bullying por causa de seu jeito peculiar. Sem contar sua 
desilusão amorosa... O problema é que ela está apavorada, 
porque agora tudo será novo e estranho, com o ensino 
médio, com a nova escola e sem conhecer ninguém. Ela 
morre de medo de ser excluída, de não fazer amigos ou 
de sofrer bullying novamente. 

Apesar de ser uma garota divertida e bem-humorada, 
ela está mal. Ou talvez seja um pouco de drama, porque 
no primeiro dia de aula as coisas já parecem um pouco 
diferentes... Com o tempo, ela vai descobrir que sair 
da zona de conforto e enfrentar seus medos é a única 
maneira de ser feliz. 

Erick, o príncipe, jamais me notaria. Nem que 
eu nascesse mil vezes. Fiquei imaginando o divo 
causando em todas as meninas do mundo o que 
ele causava em mim. Certeza de que todas as ga-
rotas da escola já sonharam, por um momento, 
chamá-lo de namorado. Dizem que a adolescên-
cia é a época das paixões impossíveis. Eu não es-
tava apaixonada, claro que não. Ou estava? Não! 
Não estava! Mas como me fazia bem pensar no 
Erick. Mesmo na impossibilidade de algum dia 
ser olhada por ele como eu o olhava.

“Algumas pessoas são mais sensíveis que as 
outras. Foi o que respondi quando me pergun-
taram por que o bullying mudou tanto a minha 
vida. Todos aqueles apelidos e brincadeiras da 
minha infância se transformaram em obstá-
culos na adolescência. Demorei anos pra en-
tender que tudo bem ser diferente do resto do 
mundo. Aliás, é jus tamente isso que nos torna 
tão especiais. Tetê me fez lembrar de como essa 
descoberta muda tudo!” – bruna vieira

“Este livro nos mostra, com muito humor, os con-
fl itos e as dúvidas de amadurecer e de nos acei-
tar como somos. E o melhor é que Thalita conti-
nua sendo Thalita: divertida, irreverente e com 
espírito jovem!” – babi dewet

“Mais que uma história, este livro é um favor 
que a Thalita faz para todos os adolescen-
tes que têm que conviver com o bullying em seu 
cotidiano. O livro nos prende do início ao fi m e 
passa um alerta para que as pessoas percebam 
quanto aquele colega excluído pode estar so-
frendo e, mais que isso, como ele pode ser um 
ótimo amigo.” – paula pimenta

Thalita Rebouças é jornalista de formação, 
mas abandonou as redações para batalhar pelo 
sonho de ser escritora. Deu certo. Aos 25 anos, 
lançou seu primeiro livro, Traição entre amigas 
(Ao Livro Técnico), e, ao longo de seus 16 anos 
de carreira, publicou 20 títulos, alcançando a 
extraordinária marca de 2 milhões de livros ven-
didos, com os direitos vendidos para mais de 20 
países. Depois de ter duas obras adaptadas para 
o teatro (Fala sério, mãe, em 2007; e Tudo por um 
pop star – O musical, em 2014), atualmente seis 
fi lmes baseados em suas histórias estão em produ-
ção: Ela disse, ele disse; Uma fada veio me visitar; 
Fala sério, mãe; Era uma vez minha primeira vez; 
Tudo por um pop star e Tudo por um namorado. 
Tem uma coluna semanal no jornal Extra e um 
canal no YouTube em que ensina seus leitores a 
preparar receitas simples, o Canal da Thalita. 
Agora, estreia na Editora Arqueiro com seu jeito 
cativante e divertido de falar sobre as certezas e 
incertezas que rodeiam a vida de todo adolescente. 
Carioca, ela tem paixão por brigadeiro de colher, 
samba e adrenalina.
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Davi está no segundo ano do ensino mé-
dio  e fi nalmente tomou coragem para iniciar o 
curso de astrologia que sempre quis fazer mas 
nunca teve coragem de admitir, por medo de so-
frer preconceitos. 

Entre signos e mapas astrais, conhece Milena, 
uma menina incrível, que o deixa encantado 
com seu jeito apaixonante. Tetê, melhor amiga 
de Davi, o incentiva a investir no relacionamen-
to, mas vencer a timidez é um desafi o para ele. 
Ajudar Zeca, seu amigo que passa por proble-
mas amorosos, também é uma difi culdade, pois 
Davi é inexperiente no assunto. 

No fi nal do primeiro semestre, entretanto, uma 
novidade causa um rebuliço na turma: Saman-
tha, colega de classe do trio, apresenta Gonçalo, 
que mora em Portugal e veio passar as férias de 
verão europeu na casa dela, no Rio de Janeiro. 

A chegada do estrangeiro tem efeitos inespera-
dos, e Davi e seus amigos passam a lidar com ques-
tões que nunca imaginaram ter que enfrentar. 

Thalita Rebouças
autora com 2 milhões 
de livros vendidos 
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a maneira que arrumei para me blindar foi me 
retrair cada vez mais. Deixei de falar com as pessoas, fi quei 
quieto no meu mundo, nos meus livros, apenas respondendo 
ao que me perguntavam, isolado, sem amigos. Erick e Zeca 
eram as únicas pessoas que se preocupavam em levar mais de 
dois dedos de prosa comigo. 

Por isso a chegada da Tetê na minha vida foi tão impor-
tante. Solar, ela me tirou do buraco em que eu fi quei escondi-
do durante anos com o objetivo claro de não me mostrar para 
ninguém. Nem por  inteiro, nem pela metade. Para  muita 
gente, eu era uma incógnita. Mas quer saber? Até pra mim 
eu era uma incógnita. 

“Eu não gostei deste livro. Eu A-M-E-I! (Assim, gritando cada 
letra mesmo!) Mais uma vez, mergulhei de cabeça em um 
livro da Thalita Rebouças. Chorei, ri, sofri, amei, torci, e a 
cada capítulo me sentia mais amigo de Tetê, Zeca e Davi. 
Acom panhar a história contada pela perspectiva de Davi foi 
lindo, emocionante e leve. Foi incrível vê-lo lidar com seus 
medos e preconceitos. Aliás, este livro fala justamente disso. 
Do despertar de um novo começo, de quebrar tabus e en-
frentar temores. De se abrir para novas verdades que nem 
imaginávamos em nossas vidas. Da importância do amor e 
da amizade, e de saber que sempre é tempo de conhecer mais 
sobre nós mesmos. Romper barreiras e se abrir para o amor 
é uma das coisas mais libertadoras e gostosas de se fazer. O 
importante é ser feliz!”

– maicon santini 
ator e youtuber
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Thalita Rebouças é jornalista de formação, 
mas abandonou as redações para batalhar pelo 
sonho de ser escritora. Deu certo. Aos 25 anos, 
lançou seu primeiro livro, Traição entre amigas (Ao 
Livro Técnico), e, ao longo de seus 17 anos de carrei-
ra, publicou 22 títulos, alcançando a extraordinária 
marca de 2 milhões de livros vendidos, traduzidos 
em mais de 20 países. Suas obras foram adaptadas 
para o teatro (Fala sério, mãe, 2007; Tudo por um 
pop star, 2014; e Fala sério, gente, 2017), e várias 
tiveram seus direitos vendidos para cinema: Uma 
fada veio me visitar (É fada, fi lme com Kéfera 
Buchmann, 2016); Fala sério, mãe (com Larissa 
Manoela e Ingrid Guimarães, 2017); Era uma vez 
minha primeira vez; Ela disse, ele disse; Tudo por 
um pop star e Tudo por um namorado; e também 
Confi ssões de uma garota excluída, mal-amada e 
(um pouco) dramática, seu livro de estreia na Edi-
tora Arqueiro, que, aliás, já se tornou um de seus 
títulos mais vendidos. Thalita tem uma coluna se-
manal no jornal Extra, o Canal da Thalita no You-
Tube, e é apresentadora do The Voice Kids, na Rede 
Globo. Carioca da gema, tem paixão por brigadeiro 
de colher, samba e adrenalina.
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