
 

Não foi fácil chegar ao topo. 
Mas ela irá mostrar como. 

 

Querido Diário, hoje começo uma nova vida. Nem acredito, parece que 
foi ontem que entrei pela primeira vez naquele karaokê... 

Minha vida mudou completamente e agora você vai saber o por quê. 

 

Tudo começou qduando eu já estava com 2 estrelas e meia e com meu 
rosto estampado em pirulitos, quando, certo dia, Diná, minha 

empregada, flagrou um fã obssecado xeretando no lixo do meu loft . 

 

Desde então, minha vida passou a ser um inferno! O fã ficava 24 horas 
por dia tirando fotos da casa.  
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Ele me incomodava demais! Atrapalhava meus encontros com os 
amigos famosos. Certo dia chegou a me flagrar no maior love com 

Felipe Alguém!  

 

Como o amor desse fã não era correspondido, ele começou a espalhar 
flores mortas pela minha casa.  

 

Mas eu não dei bola. Com a carreira em plena ascensão, fui para o 
karaokê e dei o maior show!  
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Enquanto isso, o fã continuava jogando flores mortas e me 
importunando toda vez que saía de casa, e me seguindo no studio town, 

inclusive nos sets de gravação. 

 

 

Isso me deixou tão irritada, que atrapalhou meu desempenho na 
gravação de uma novela... Então, o fracasso bateu à porta... 

 

O diretor me humilhou, disse que eu era uma péssima atriz e que jamais 
conseguiria outro trabalho em Studio Town.  
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Fiquei ali sentada, sozinha, chorando na sargeta... 
Mas já era tarde, pois este fato rendeu grande repercussão no tablóide 

de Sim City, afetando negativamente minha carreira. 

 

Ah, querido diário, pensei que esse seria o meu fim! 
Foi então que decidi dar um basta nesse fã. Ele pediu desculpas e 

implorou por seu perdão. 
Como eu tenho um coração de manteiga, aceitei suas desculpas, mas 

deixei claro que a atitude dele deveria mudar. 

 

Esta foi a melhor atitude que eu poderia ter tomado! 
Foi a partir daí que comecei a dar a volta por cima. Fiquei com 3 

estrelas, gravei vários álbuns musicais, e os telefones dos meus agentes 
não paravam de tocar, pois todos queriam me conhecer e trabalhar 

comigo.  
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Para comemorar, dei uma grande festa na minha casa e me rendi ao 
sucesso, caindo nos braços do meu público e meus amigos, dando um 

belíssimo show, aclamado pela crítica. 
Algumas celebridades - como Oscar e Felipe Alguém - prestigiaram o 

evento. 

 

 

Eu estava ficando cada vez mais famosa... Percebendo que não ia mais 
dar conta sozinha dos afazeres domésticos, decidi contratar um 

mordomo. 
James é uma figura! Ganha 500 simoleons por dia e mesmo assim 

chama a empregada para fazer o serviço doméstico. Mas é exigente: 
fica o tempo todo passando o dedos nos móveis para ver se há poeira. 
Em compensação, basta um segundo de folga para atacar o barzinho... 

. 
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Mas James era eficiente no que eu mais precisava: espantar o fã 
obcecado. Bastava o infeliz chegar perto da casa, que James largava o 

que estava fazendo para dar uns sopapos no rapaz. 
Mesmo assim, ele esperava James sair do trabalho à meia-noite para 

rondar a casa. Certa vez, chegou a entrar e roubou meu primeiro 
prêmio: o violão de bronze.  

 

Mas este não era o único fã. À medida em que progredia na carreira, 
minha casa passou a fazer parte do roteiro de turistas que visitavam 

Studio Town. 

 

Eu não tinha mais sossego, pois onde ia, alguém me pedia autógrafos. 
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Sempre que ia ao Studio Town, fazia questão de posar para os 
fotógrafos de plantão. 

Querido diário, tenho que confessar: eu ADORO as lentes, e as lentes 
também me adoram!  

 

Como estava resolvida a seguir a carreira musical, certo dia encontrei 
Cristina Aguilera no Studio Town e fui pedir, além de um autógrafo, 

alguns conselhos. 
Ela foi muito bacana e disse que era para eu ser persistente, pois estava 

no caminho certo! 

  

 

Também encontrei Avril Lavigne, que me contou alguns segredos da 
profissão e confessou ter gostado muito do meu primeiro álbum de 
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rock. 

 

Mas como nessa carreira a gente tem que fazer de tudo um pouco, me 
arrisquei novamente a fazer algumas novelas.  

 

Alguns ensaios fotográficos. 

 

E até mesmo um belo desfile, onde tive a honra de dividir a passarela 
com Felipe Alguém. 
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Mas foi mesmo na carreira musical que me destaquei mais, ganhando 
meu primeiro prêmio, o violão de bronze, que já comentei que foi 

roubado pelo fã obssecado. Ainda bem que deu tempo de tirar uma 
foto! 

 

Logo em seguida passei a fazer video clips. Meu maior sucesso é Glabe 
Glarn. Ele me abriu muitas portas e passei a fazer vários shows. 

  

 

Tudo estava mudando rapidamente e cada vez mais fãs queriam 
autógrafos, tirar uma foto, ou apenas me abraçar. 
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Mas eu só me dei conta de que a carreira estava indo bem, quando 
certo dia tentei fazer umas compras no centro da cidade e simplesmente 

o shopping virou um caos, pois os fãs fizeram fila para pedir 
autógrafos!  

 

Daí foi um passo para conquistar quatro estrelas e meia, e passar a 
fazer filmes. 

Em um deles tive a honra de contracenar com Belarmino Alguém, que 
levou a luta meio para o lado pessoal e os seguranças tiveram que 

arrancar a espada da mão dele!! 

 

Fiquei assustadíssima e perguntei a Merlyn Monroe se ela já havia 
enfrentado algo parecido no tempo em que atuava. Ela disse que sim, e 

www.th
es

im
stv

.net



que os homens sempre se aproveitam de algumas situações para se 
sentirem "machos", uma vez que constantemente os atores são 

questionados pela sua sexualidade. 
Ela aproveitou e me disse também que em breve me faria uma visita... 

 

Na hora eu não entendi nada, mas no dia seguinte, quando a vi 
chegando em casa com o paparazzo e a carreata de fãs, fiquei 

emocionadíssima ao receber meu primeiro Simmy! 

 

Esse foi só o começo. Se dinehiro chama dinheiro, então prêmios 
chamam prêmios. Nem sei mais quantos tenho hoje, mas sempre que 

ganho um me emociono como se fosse o primeiro. 

  

 

Bom, até agora só falei do lado profissional. Mas a minha vida social é 
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um agito só! 
Ah, querido diário, você nem imagina como meu coraçãozinho está 

batebdo forte! 
Felipe Alguém é Superstar. Somos amigos, já trabalhamos juntos várias 

vezes... 

 

Só que neste meio todo mundo fica com todo mundo e trocar de 
namorado é mais fácil do que trocar de roupa. 

Isto não é apenas coisas do coração, mas a atenção sempre estará 
voltada para nós enquanto formos notícia. 

Quer mais notícia do que relacionamentos? 
Os paparazzo se matam para conseguir aquela foto comprometedora. E 

nós ajudamos eles, fazendo festinhas particulares nos trailers. 
Hora estou com Felipe.  

 

Hora com Oscar Alguém. 
O importante é nunca estar só. 
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No começo eu era mais festeira, mas agora que sou Superstar, preciso 
me acalmar um pouco. No momento estou namorando Oscar. Sempre 
jantamos juntos em casa, mas não sei se algum dia vamos nos casar, 

morar juntos, ou ficar no tico-tico no fubá! 

 

Mas às vezes fico triste, pois me lembro de Élder Simplório, que foi meu 
primeiro namorado. Nós nos conhecemos desde pequenos e sempre 

achávamos que irímos nos casar. 
Só que a vida dá voltas, e nem sempre podemos cumprir o que 

prometemos quando crianças. Ainda gosto muito dele e às vezes fico em 
dúvida sobre nós, pois tenho certeza de que ele me ama com ou sem a 
estrela que tenho sobre minha cabeça. Já não posso ter tanta certeza 

assim das outras pessoas... 
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Mas também tenho umas amigas muito legais, como a Camila Alguém, 
que constantemente aparece comigo nos tablóides. 

 

E Luíza Alguém, que volta e meia encena um golpe publicitário comigo. 
Olha, a gente se diverte!! 

 

Bom, querido diário, agora você já sabe como cheguei até aqui. Essa é 
a minha história. Espero que tenha gostado e que a guarde para 

sempre com você! 
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