
Zoella, 12 milions de seguidors 
a les xarxes socials
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Sota el pseudònim de Girl Online, la Penny escriu un blog 
sobre els sentiments, l’amistat, els nois, els enrenous 

familiars i els atacs de pànic que han començat a formar part 
de la seva vida. Quan les coses van de mal en pitjor, 

els seus pares decideixen viatjar a Nova York, 
on la Penny coneix en Noah, un atractiu guitarrista. 
De sobte, se n’enamora perdudament, i no pot evitar 

descriure al blog cada moment de la seva relació.

Però en Noah també té un secret, un secret 
que amenaça la Penny i la seva sòlida 

amistat, per sempre.

La Penny té un secret

 10123509

sovint m’imagino que totes les 

adolescents se senten com jo.

i potser sí que un dia, quan totes ens 

adonem que ens sentim igual, 

podrem deixar de fer veure 

que som el que 

no som.

novel·la de la famosaZoe Sugg és               , la videobloguera 
amb milions de subscriptors al seu canal de Youtube 
i a les xarxes socials, com ara Instagram i Twitter. 
La seva espontaneïtat i la connexió amb les noves 

generacions l’han convertit en una icona per 
a milions d’adolescents arreu del món.
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Capítol u 

El present...

Ei, Penny, sabies que William 

Shakespeare és un anagrama de «És  

a l’harem, pela kiwis»?

Miro el missatge de l’Elliot i sospiro. En tota l’estona que fa 
que miro l’assaig amb vestuari de Romeu i Julieta (tres hores que 
no podré recuperar mai dels mais), l’Elliot m’ha bombardejat 
amb centenars de missatges sobre Shakespeare. Se suposa que 
ho fa per treure’m d’aquest pou d’avorriment, però és que de 
veritat a algú li interessa saber que a Shakespeare el van batejar 
el 1564? O que va tenir set germans?

—Penny, li pots fer una foto a la Julieta quan treu el cap 
per la caravana?

Agafo ràpidament la càmera i li dic que sí a en Beaconsfield.
—Sí, senyor.
En Beaconsfield és el profe de teatre d’onzè. És un d’aquells 

profes a qui li agrada «estar al nivell dels nanos», cabells engo-
minats i «digueu-me Jeff». I és per ell que la nostra versió de 
Romeu i Julieta té lloc en un gueto de Brooklyn i per això la 
Julieta treu el cap de dins una caravana en lloc d’inclinar-se per 
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un balcó. A la meva millor amiga d’escola, la Megan, li encan-
ta en Beaconsfield; ara que ell sempre sempre la tria a ella per 
fer de protagonista femenina a totes les obres. Personalment, jo 
crec que és una mica llefiscoset. Els profes no haurien de voler 
«estar al nivell dels nanos». Haurien de voler posar notes i cor-
regir i parlar de la importància de les inspeccions escolars i del 
que sigui que parlen a la sala de professors.

Pujo els esglaons de l’escenari i m’ajupo a prop de la Me-
gan. Porta una gorra de beisbol amb les lletres recompensa al 
davant i una cadena gruixudíssima d’«or» d’on li penja un sím-
bol enorme del dòlar també d’«or». La Megan no deixaria mai 
que ningú la veiés vestida així si no fos perquè en Beaconsfield 
li encanta. Estic a punt de fer-li una fotografia quan de sobte 
em diu entre dents: 

—Que no es vegi el granet.
—Que què?
—El granet d’aquest costat del nas. Que no es vegi a la foto.
—Ah, sí, ja. 
Canvio de posició i enfoco amb el zoom. Des d’aquest 

costat la llum no és ideal, però com a mínim no se li veu el 
granet. Li faig la foto i dono mitja volta per baixar de l’escena-
ri. I mentre baixo em trobo de cara a l’auditori. No hi ha nin-
gú a part d’en Beaconsfield i els dos ajudants de direcció. Sen-
se adonar-me’n, deixo anar un sospir, alleujada. Si digués que 
no m’agraden gaire les multituds és com si digués que a en 
Justin Bieber no li agraden els paparazzis. No sé com la gent 
pot actuar dalt d’un escenari. Jo només hi he de ser un parell 
de segons per fer la foto i ja em poso tota tensa.

—Gràcies, Pen —em diu en Beaconsfield mentre m’afanyo 
escales avall. 

Una altra característica fastigoseta seva: quina mania té d’adre-
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çar-se a nosaltres amb un sobrenom! De veritat, ostres, que no 
passa res si la meva família em diu així, però un profe no!

Un cop a baix em col·loco de nou al meu raconet segur del 
costat de l’escenari i sento que m’arriba un nou missatge.

Hòstia! A l’època de Shakespeare el 

paper de Julieta el feia un home! L’hi 

has de dir a l’Ollie. M’encantaria veure-li 

la cara! J

Alço el cap en direcció a l’Ollie, que té els ulls clavats en la 
Megan.

—Quina suavitat! Quanta llum darrere d’aquelles finestres 
—recita amb un terrible accent novaiorquès.

No em puc estar de sospirar. Tot i que l’Ollie porta un 
vestuari molt pitjor que el de la Megan (una barreja de Jeremy 
Kyle i Snoop Dogg), encara se’l veu força bufó.

L’Elliot no suporta l’Ollie. Diu que és supervanitós i l’ano-
mena «Selfie amb potes». Ara que, si haig de ser sincera, la ve-
ritat és que ell no el coneix gaire. L’Elliot va a una escola pri-
vada a Hove, i només ha vist l’Ollie quan ens l’hem trobat a la 
platja o pel carrer.

—No m’hauria de fer una foto a mi també en aquesta escena? 
—pregunta quan ha acabat de recitar el seu tros. Encara parla 
amb aquell accent americà fals (del qual no es desfà ni per casua-
litat des que li van donar el paper a l’obra). Pel que sembla, tots 
els superactors ho fan. Es veu que d’això se’n diu «El Mètode».

—Oi, tant, Ollz —diu en «digueu-me Jeff»—. Pen?
Em fico el mòbil a la butxaca i corro escales amunt.
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—Intenta agafar-me el costat bo, eh? —em xiuxiueja l’Ollie 
des de sota la gorra. A la seva hi diu guaporro amb uns dia-
mantets brillants negres. 

—Cap problema —dic—. Mmm... i quin costat és?
L’Ollie em mira com si estigués mig boja.
—Ei, que és molt difícil de dir —xiuxiuejo entre dents, i 

noto com em poso vermella com un tomàquet.
L’Ollie no para d’arrugar el front.
—Perquè per a mi tots dos són bons —dic mig desespera-

da. Per Déu! Es pot saber què em passa?! Gairebé noto l’Elliot 
que em mira esverat. Per sort a l’Ollie se li dibuixa un somriu-
re que el fa semblar més infantil i més accessible.

—El dret —diu, i es gira de cara a la caravana.
—E... el teu dret o el meu? —pregunto per assegurar-me’n.
—Va, Pen, dona, que no tenim tot el dia! —exclama en 

Beaconsfield.
—El meu dret —respon entre dents l’Ollie clavant-me els 

ulls de mala manera, com si realment jo no hi fos tota.
La Megan també em mira empipada. Tinc la cara encesa. 

Faig la foto. No faig el que faig normalment, que si mirar la 
llum i l’angle. Res de res, simplement premo el botó i toco el 
dos d’allà.

Quan finalment s’acaba l’assaig i gràcies a l’Elliot sé que 
Shakespeare només tenia divuit anys quan es va casar i que va 
escriure un total de trenta-vuit obres, uns quants de nosaltres 
anem al JB’s a prendre batuts i patates fregides.

En arribar al passeig marítim, l’Ollie se’m posa al costat.
—Què, com va la cosa? —em diu amb l’accent fals de 

Nova York.
—Doooncs... bé, gràcies —dic, i em noto que se’m queda 

la gola seca. 
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Ara que ja no va vestit de Romeu gàngster se’l veu encara 
millor que abans. Porta els cabells rossos de surfista superguai 
tots despentinats i els ulls blaus li brillen com el mar un dia 
assolellat d’hivern. Sincerament, no estic segura que l’Ollie si-
gui el meu tipus de noi: és una mica massa barreja perfecta de 
cantant pop i atleta, però és tan i tan fora del normal que el 
guapo de l’institut em dediqui l’atenció ex-clu-si-va-ment-a-
mi que no puc evitar sentir una mica de vergonya i tot.

—Em preguntava... —diu dedicant-me un supersomriure.
Ràpidament la veueta de dins em recita el final de la frase: 

...què t’agrada fer a les estones lliures? Com és que no m’havia fixat 
en tu fins ara? Vols sortir amb mi?

—...si podria mirar la foto que m’has fet abans. Només per 
assegurar-me que he quedat bé, saps?

—Eh... ah, sí, és clar. Ara te l’ensenyo; quan arribem al JB’s. 
I justament en aquest precís instant, caic dins un forat. Està 

bé, no és un graaaan forat i no és que desaparegui forat avall ni 
res de tot això, però sí que se m’hi queda el peu atrapat i jo 
ensopego endavant (cosa que em dóna el glamur típic dels 
borratxos del cap de setmana). Una de les coses que detesto de 
Brighton, on visc, és precisament això: hi ha forats pertot ar-
reu, com si estiguessin posats aquí expressament perquè jo 
m’hi foti de lloros! Faig com si res i pel que sembla l’Ollie ni 
se n’adona.

Quan arribem al JB’s l’Ollie s’asseu ràpidament a la cadira 
del meu costat. Veig que la Megan alça una cella i jo imme dia-
tament tinc la sensació que he fet alguna cosa que no hauria 
d’haver fet. La Megan ho sap fer molt bé, això de fer-me sen-
tir així. Em giro cap a l’altra banda i clavo els ulls a les decora-
cions de Nadal que hi ha escampades per la cafeteria: que si 
garlandes de serrellet verd i vermell i el Pare Noel mecànic que 
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deixa anar uns «Ho, ho, ho!» cada cop que li passa algú pel 
costat. El Nadal és sens dubte la meva època preferida de l’any. 
Té un no sé què que em relaxa. Deixo passar uns segons i fi-
nalment em giro de cara a la taula. Per sort la Megan només té 
ulls per al mòbil ara.

Em noto tota nerviosa en acudir-se’m una idea per a una 
nova entrada al blog. A vegades és com si l’institut fos una gran 
obra de teatre en què tots fem el nostre paper contínuament. 
En la nostra vida real, no se suposa que l’Ollie ha de seure al 
meu costat; se suposa que s’ha d’asseure amb la Megan. No és 
que surtin junts ni res d’això, però sens dubte pertanyen al 
mateix estrat social. La Megan no cau mai als forats. Ella es 
limita a flotar per la vida, amb la seva cabellera castanya brillant 
i els llavis en forma d’O. Les bessones se li asseuen al costat. Es 
diuen Kira i Amara i a l’obra tenen papers en els quals no els 
toca parlar, i és ben bé així com la Megan les tracta a la vida 
real: com a extres del seu paper protagonista.

—Voleu que us porti res? —ens demana una cambrera que 
porta una llibreteta i un somriure.

—I tant! —gairebé xiscla l’Ollie amb accent americà de pa 
sucat amb oli, i no em puc estar de fer una ganyota.

Tothom demana batuts, a part de la Megan, que demana 
aigua mineral.

L’Ollie se’m gira de cara.
—Què, me l’ensenyes?
—Com dius? El què? Ah, sí. 
Furgo dins la bossa i trec la càmera abans de començar a 

buscar la fotografia en qüestió. Quan la trobo li passo l’aparell. 
Continc la respiració i m’espero que digui alguna cosa.

—Guai —diu—. Està superbé.
—Ostres, deixa’m veure la meva —crida la Megan arren-
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cant-li la càmera de les mans i prement els botons com si esti-
gués posseïda. 

Em noto tota tensa. Normalment no em fa res compartir 
coses (fins i tot li dono la meitat de les xocolatines del calenda-
ri d’advent a mon germà Tom), però amb la càmera és dife-
rent. És la meva peça de propietat privada més important. És la 
meva xarxa de seguretat, diguem-ne.

—Per Déu, Penny! —xiscla la Megan—. Però què has fet? 
Si sembla que tingui bigoti! —Clava la càmera damunt la taula.

—Ei, vigila —li dic.
La Megan em mira malèfica abans de tornar-la a agafar i 

començar a prémer botons de nou.
—Com carai esborro això? 
L’hi agafo amb una mica massa de força i se li enganxa una 

de les ungles falses a la corretja.
—Ai! M’has arrencat l’ungla!
—M’hauries pogut trencar la càmera.
—Això és l’únic que t’importa? —La Megan em fulmina 

amb la mirada.— No és culpa meva que hagis fet una foto tan 
horrible.

Sento la resposta que se’m formula ràpidament: No és culpa 
meva que m’hagis fet fer-te una foto així perquè tenies un granet. 
Però m’estic de dir-ho.

—A veure? Deixa-me-la —diu l’Ollie mentre m’agafa la 
càmera.

I quan comença a riure, la Megan em mira encara més ma-
lament i jo em noto una mena de nus a la gola. Intento empas-
sar-me saliva, però m’és impossible. Asseguda al reservat em 
sento atrapada. «Sisplau, que no em passi, que no em passi una 
altra vegada», suplico en silenci. Però sí que passa. Em noto una 
onada de calor que em puja per tot el cos i amb prou feines puc 
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respirar. De sobte és com si les fotografies dels actors famosos 
de les parets em miressin totes a mi. La música de la màquina de 
discos està altíssima, massa. Les cadires vermelles brillen massa. 
Tant és el que faci, no puc controlar-me el cos. Em noto els 
palmells de les mans humits i el cor que em batega esverat. 

—Ho, ho, ho! —crida el Pare Noel mecànic del costat de 
la porta. Però ara ja no sona alegre com abans. Ara sona com 
una figura amenaçadora.

—Me n’haig d’anar —dic amb un fil de veu.
—Però, i què passa amb la foto? —es queixa la Megan tot 

passant-se els cabells castanys per damunt l’espatlla.
—Ja l’esborraré jo.
—I el teu batut? —diu la Kira.
Em trec diners del moneder i els deixo damunt la taula amb 

l’esperança que ningú no s’adoni que em tremolen els dits.
—Preneu-vos-el vosaltres. És que acabo de recordar que 

haig d’ajudar ma mare a fer una cosa. Haig d’anar cap a casa.
L’Ollie em mira i, durant un segon, em fa la sensació que li 

sap greu que marxi.
—Demà vindràs? —em pregunta.
La Megan se’l mira amb cara de fàstic des de l’altre costat de 

la taula.
—Sí, suposo que sí. 
Tinc tanta calor que començo a veure-hi borrós. Haig de 

tocar el dos ara. Si em tenen aquí atrapada gaire estona més 
segur que em desmaiaré. M’haig d’esforçar moltíssim per no 
fotre-li quatre crits a l’Ollie i dir-li que s’aparti del mig.

—Guai. —L’Ollie es mou seient enllà i em passa la càme-
ra.— Doncs ens veiem demà.

—Sí, això.
Una de les bessones, no sé quina, comença a preguntar-me 
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si em trobo bé, però jo no m’aturo ni un segon. Sense saber 
com, surto del local i vaig cap al passeig marítim. Sento el xis-
cle d’una gavina i tot seguit en sento un altre d’algú que riu. 
Hi ha un grup de dones que se m’acosten trontollant. Porten 
samarretes roses de la Barbie (tot i que som a ple desembre); a 
una li penja un collaret enorme amb una L d’aprenent del coll. 
Intento no gemegar. Aquesta és una altra de les coses que de-
testo de Brighton: com cada divendres al vespre l’envaeixen 
multituds que vénen a celebrar comiats de solter i soltera. Tra-
vesso el carrer i vaig directa cap a la platja. El vent és fresc i 
tallant, justament el que necessito. Em quedo dreta damunt les 
pedres amb la mirada clavada a l’aigua i espero fins que les 
onades, que van i vénen, m’ajuden a recuperar el ritme calmat 
dels batecs del cor.
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