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Heidrun, segundo a mitologia nórdica, aquela de Thor, Odin, Balder, Sif, Loki e tantas 
figuras grandiosas, é uma cabra que vive no telhado do palácio de Valhalla, na árvore 
Yggdrasil, alimentando-se de suas folhas e o cozinheiro dos deuses, Andhrimnir, 
prepara com o seu leite o hidromel para os deuses e os einherjar beberem neste palácio. 
A existência de Heidrun é comprovada nas escrituras antigas do Gylfaginning (Edda em 
prosa e poética). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



HEIDRUN 

H 

 OJE UM NOVO DIA 

 UMA NOVA ESPERANÇA CHEGA A NOSSA CASA 

 ABENÇOADO DIA 

E 

 SPERANÇA RENOVADA 

 DE NOVOS DIAS 

 DE ALEGRIAS  

I 

 STO MESMO, DISSE MEU AMIGO 

 VAMOS, POIS NOVOS DIAS CHEGAM 

D 

 AQUI PRA FRENTE  

 CORREMOS PARA ENSINAR NOSSO IDIOMA 

R 

 AISSA TOMA A FRENTE 

DIA E NOITE ENSINA - APENAS   

U 

 MA NOITE AQUI 

 OUTRA NOITE NOVAMENTE E AS PALAVRAS VÃO SURGINDO 

N 

UMA ÚNICA TEMPORADA 

MAIS SABERES QUE ANTIGAMENTE 

 

 

 



 

 

 



 

Monumento aos vikings 

 

Grafarvogur: distrito de Reykjavík com 14 km2 e uma população de 18.000 pessoas 
(conforme senso de 2010) e este lugar é onde vive nossa intercambista da vez. 
Grafarvogur é um distrito residencial e o maior de Reykjavík e lugar onde reside nossa 
intercambista Heidrun Lif. 

 

 

A família Veroneze e Heidrun 

ISLÂNDIA 

A Islândia é um lugar mágico, que deixa qualquer um sem palavras, é tão linda e tão 
envolvente que faz qualquer um querer ficar lá para sempre (http://roadfortwo.com/23-
motivos-que-fazem-da-islandia-o-melhor-pais-do-mundo/) e lá também existem coisas 
incríveis como: 



 - acreditam em lendas como elfos, trolls e outros seres fantásticos; 

 - a internet da Islândia é a mais segura do mundo; 

 - a cantora Bjork é considerada um tesouro nacional; 

 - tem mais de 200 vulcões e inúmeras fontes termais por todos os lados da ilha; 

 - Primeiro país do mundo a eleger uma presidente mulher; 

 - Baniu os strip club em 2010; 

 - O único mamífero nativo da ilha é a raposa do ártico e plantam mais árvores 
per capita que qualquer outro país e tem mais ovelhas do que pessoas; 

 - Tem um museu dedicado ao pênis em Reykjavík; 

 

Museu "Falológico" Islandês 

 - A água fria da torneira é de graça; 

 - Ruas e calçadas são aquecidas por canos de água quente; 

 - A TV pública RÚV só funciona a partir das 16:45 horas; 

 - No verão (aproximadamente três meses) o sol nunca se põe (se põe a meia-
noite e nasce as 3 horas da manhã) e nas noites de  novembro e dezembro se vê sempre 
a aurora boreal; 

 - Publica mais livros per capita que qualquer outro país e sua taxa de 
alfabetização chega a 99% 

 Também na Islândia não existem: 

 - Crimes violentos são praticamente nulos; 

 - Não existem mosquitos; 

 - Não existem cobras; 



 - Não existem formigas; 

 - Não tem McDonald´s (o último fechou em 2009); 

 - Não tem exército, marinha ou aeronáutica; 

 

Mostrando o dedo assim!   Chegada em Dourados 

 

ISLANDIA – MATO GROSSO DO SUL – DOURADOS 

ÁREA POPULAÇÃO CENSO 
ISLANDIA 103.000 319.575 2012 
MATO GROSSO DO SUL 357.145 3 2.449.341 7,66 2010 
DOURADOS 4.086 25 215.486 1,48 2016 

 

Islândia é um país nórdico europeu, situado no Oceano Atlântico Norte, bem lá em 
cima, cuidado para você passar e não encontrar ele no mapa. É logo depois das ilhas do 
Reino Unido. Está localizada entre a Europa e a Groenlândia, hoje possui cerca de 320 
mil habitantes e sua extensão territorial é de cerca de 103 mil quilômetros quadrados. 
Reykjavík é sua capital e disparada a maior cidade da ilha, com cerca de dois terços da 
população do país. Possui inúmeros vulcões, muitos campos de areia, montanhas e 
glaciares e uma beleza incrível e seu nome na língua nórdica significa “terra do gelo”. 

Você brasileiro que vive neste país de corrupção e crimes a cada momento, já imaginou 
um país onde não exista crime? Então, este país é a Islândia que estatisticamente tem 
1,8 assassinato por ano e disto desde 2001 e nos anos de 2003, 2006 e 2008 não houve 
qualquer tipo de assassinato (que ocorrem principalmente pelo elevado consumo de 



álcool e distúrbios mentais). E ainda um país onde os policiais patrulham desarmados 
pelas ruas. 

 

Conjunto de apartamentos onde Heidrun reside. 

COMIDAS ESTRANHAS DA ISLÂNDIA – NÃO SE SURPREENDA 

- Hestur 

A prática pagã de comer carne de cavalo foi banida pelas autoridades cristãs no século 
11, mas retornaram no século 18 durante um período de fome. Não importa qual seja 
seu sentimento pessoal para com esses seres, é perfeitamente saudável os comer e não 
tem gosto ruim também. Tradicionalmente, a carne é comida como um guisado, mas é 
mais comum encontrá-la sendo servida bem mal-passada, até mesmo crua. 

- Queixos de bacalhau (gellur) 

Essas iguarias do tamanho de uma noz, extraída da mais comum espécie de peixe 
islandês, são envoltas por uma membrana grossa e gordurosa que não se solta bem da 
carne macia de dentro. Você terá que comer tudo junto. É uma melhor pedida na 
primavera ou outono, quando o bacalhau está mais magro, apesar de que alguns dizem 
que com isso você está perdendo a graça da coisa. 

- Hardfiskur 

Haddock (eglefim) seco, uma comida tipicamente islandesa por séculos, pode ser 
encontrado em qualquer loja de conveniência. É feito pela secagem de bacalhau e bagre, 
que, pendurados em vigas de madeira, secam na brisa gelada do Atlântico Norte. 
Depois, já duro e amarelo, o peixe é batido com um martelo até que fique um pouco 
mais macio. Para quem gosta de peixe, é difícil comer peixe mais puro do que o 
harðfiskur. Sem falar que é um lanche saudável, cheio de ômega-3 e chegando a ter até 
80% de proteína, capaz de alimentar as pessoas nas caminhadas mais difíceis que esta 
ilha tem a oferecer ou, no caso dos Vikings, nas travessias marítimas. 

- Baleia (Hvalur) 



A única espécie servida é a minke, uma espécie não-ameaçada de extinção, apesar de 
que a recente decisão islandesa de caçá-las novamente é muito controversa. O consumo 
cresceu graças aos turistas, que dizem "vou experimentar só uma vez pra ver como é". 
Assim como sashimi, parece mais assustador do que realmente é; a carne crua é de um 
vermelho muito vivo, quase roxo. Mesmo cozidos, os bifes de baleia são servidos muito 
vermelhos no meio. E o gosto? Meio que uma mistura de atum e carne de gado, bem 
deliciosa quando bem preparada. 

- Golfinho (hofrungur) 

Consumido também na Islândia, mas tem que se ter cuidado com o povo dos grupos 
ambientalistas e com a contaminação por mercúario. 

 - Svid 

É a metade de uma cabeça de ovelha, cortada no meio e servida deitada de lado, do jeito 
certo para que você faça contato visual (literalmente!) com sua comida. Se você estiver 
dividindo, pegue as bochechas e os lábios e deixe sua companhia lidar com a pele, 
língua, cérebro e globo ocular. O svið também é servido frio se você preferir, e pode ser 
encontrado no restaurante Kjamminn no terminal de ônibus BSÍ em Reykjavík – até 
mesmo na janela do drive-thru! 

- Slátur 

Sobras de partes de cordeiro, 
incluindo o fígado e o sangue, 
são picados, misturados e então 
costurados e cozinhados dentro 
do forro do estômago do 
cordeiro. 

- Hrútspungar 

São os testículos de carneiro 
picados no soro de leite, 
freqüentemente misturado com 

alho e comprimido em um tipo de bolo ou espalhado, e tem gosto de patê que passou da 
data de validade há muito tempo. Alguns americanos chamam isso de "ostras das 
Montanhas Rochosas". 

- Puffin – papagaio do mar (lundi) 

De maio até metade de agosto você provavelmente terá a oportunidade de comer o 
fofo mascote não-oficial da Islândia. O puffin pode ser defumado, picado, ou comido 
cru. Tradicionalmente é bem-passado, mas nos restaurantes normalmente é servido mal-
passado. É necessário um tempo para se acostumar ao gosto misturado de ave e peixe. 

- Comorão (Skarfur) 



Esta ave marinha tem o gosto similar ao do puffin, porém mais oleosa e com menos 
gosto de peixe. 

- Mergulhão (Langvia) 

A carne deste pássaro litorâneo tem o parece com carne de gado, mas o gosto se parece 
com o de carne de pato, com alguns tons de fígado e algas marinhas. 

- Ovos de Fulmaríneo (fillsegg) 

Esses ovos oleosos de ave marinha podem ser bons petiscos. Se você comprá-los no 
supermercado, tome cuidado com pintinhos semi-chocados dentro dos ovos. 

- Rena (hreindýr) 

O Papai Noel apresentou a rena à Islândia a partir da Noruega no século 18. Todas são 
selvagens, e somente em torno de 300 são abatidas a cada ano; então os preços são altos. 
A época de caça é no final do outono, então a maioria dos turistas come a carne 
conservada em vácuo. Mas não há como o turista normal sentir qualquer diferença. 

- Skýr 

Essa é a invenção culinária islandesa mais popular e deliciosa: um tipo de iogurte, bem 
similar ao do Brasil. Os ligados em comidas saudáveis fora do país já estão aprendendo 
a apreciar o skýr. Ele se parece com uma mistura de iogurte azedo, creme fraîche, cream 
cheese e sorvete derretido, e é incrivelmente desprovido de gordura. É tradicionalmente 
feio com coalho, derivado do estômago de bezerro, mas agora é feito de forma propícia 
aos vegetarianos. Você poderá encontrar skýr em diferentes sabores, de todos os tipos 
de pequenas frutas existentes, em mercados e lojas de conveniência, em formato 
de shake na academia, e um formato mais líquido para comer com granola nos bufês de 
café da manhã. 

- Cachorro-quente (Pylsur) 

Os islandeses sabem muito bem que seus pylsur (cachorros-quentes) são os melhores do 
planeta, e eles os consomem em quantidades enormes – normalmente ein með öllu, ou 
"um com tudo". Você verá sempre o rack ondulado de metal típico que segura o 
cachorro-quente em qualquer posto de gasolina, enquanto você coloca ketchup, 
maionese e um molho laranja típico delicioso (com picles picado bem fininho). 

Geralmente no recheio há cebolas 
crocantes. Mas o ingrediente-chave 
é o cachorro-quente em si: a adição 
de ovelha às tradicionais carnes de 
porco e gado favorece muito o 
sabor. Mas você provavelmente 
não vai querer saber como eles são 
feitos. Somente coma, vale a pena! 



- Hákarl 

Esta é a comida mais famosa e nojenta da Islândia: tubarão groenlandês, cru e 
apodrecido. Os tubarões não possuem rins, então a uréia corre em seu sangue e a carne 
possui altas concentrações de ácido e amônia. Se você comer cru, você provavelmente 
irá morrer. Então, a carne é cortada e colocada em uma estufa de secagem a céu aberto 
por três meses enquanto as toxinas são drenadas. Então é pendurada para secar e curar 
por mais três meses. Como aperitivo, o tubarão é servido em pequenos cubos que têm a 
aparência e textura de queijo mussarela. O gosto é indescritível, mas pode ser 
comparado com óleo de motor – nada pode te preparar para tal coisa (brincadeira). De 
acordo com os islandeses, te dá energia. Tradicionalmente é engolido 
com brennivín (vinho que queima, em tradução literal), um tipo de cachaça muito forte 
aromatizada com raiz angélica ou semente de cariz, e conhecida afetuosamente como 
"Morte Negra" (svartidauði). 

 

Com irmãos na Islândia  Memórias  Que criança, ainda bem que melhorou 

 

Bela flor    Vaqueiros  Minha irmã e meus sobrinhos 

 

E ANTES DE 12 DE JANEIRO 

Heidrun chegou a Dourados vindo da Islândia e fazendo conexão em Paris, Barcelona, 
São Paulo e Campinas no dia 05 de Agosto de 2016, juntamente com Deniz de Porto 
Rico, Valentina da Itália, também Mattia da Itália e Aurora também da Itália e foi 



imediatamente recebida no aeroporto local por sua família hospedeira (No dia anterior 
havia chegado o alemão Joshua Juchem). Depois de tirarmos fotos com nossos novos 
filhos as famílias levaram os intercambistas para suas respectivas casas. Heidrun 
também ficou morando numa casa no Jardim Água Boa, perto de nossa casa e fez 
amizade com nossa intercambista, assim volta e meia estava em nossa casa, ou para 
conversar com a Deniz, ou para irem a algum lugar, ou para tomar um tererê, ou então 
quando havia alguma festa aqui em casa, que ultimamente não são poucas. 

 

Heidrun e sua mãe Margret Stefansdottir e seu pai Kristján Þórisson 

Seu relacionamento com a família hospedeira foi sendo minado gradativamente e 
infelizmente chegou ao fim no dia do embarque de Deniz Gonzalez para Porto Rico. Já 
no aeroporto local a presidente local do AFS comunicou à Heidrun que iria para sua 
casa retirar seus pertences e passaria aquele final de semana em sua casa, para que 
posteriormente, na próxima segunda-feira, seria transferida para nossa casa. Sua vinda 
para cá foi de uma forma tranqüila e sem qualquer estresse, haja visto que a Raissa e 
Igor em acordo com minha esposa, concordaram com sua vinda, e também pelo 
relacionamento bom que Raissa e Heidrun tiveram em viagem no início do mês de 
janeiro à Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. 

 

Heidrun e Valentina Brambila dentro do porta-malas de nosso carro 

E também motivado pelo desgaste com a família hospedeira, confirmado então por 
conversa de whatsapp entre ela e sua mãe hospedeira durante o mês de Dezembro-2016 
quando Heidrun passava um mini-intercâmbio em João Pessoa, ficando claro que a 



família não fazia questão que ela retornasse para sua casa e que poderia terminar o 
intercâmbio em João Pessoa mesmo. 

Quando Heidrun chegou em nossa casa, fizemos com ela um teste de português para 
saber qual o seu nível, pois já estava aqui há cinco meses completos, percebemos então 
que precisaríamos trabalhar bastante para que ela melhorasse o idioma, e ficasse tão boa 
quanto os intercambistas anteriores. Essa era nossa missão. A intercambista diz que 
pouco conversava em sua casa, com seu pai, sua mãe e suas duas irmãs, afinal o foco de 
suas irmãs era aperfeiçoar o inglês delas, deixando de lado a intercambista por várias 
ocasiões. Acredito que a transferência da mesma foi uma decisão acertada e veio para 
ajudá-la para que tivesse uma qualidade melhor em seu intercâmbio aqui em Dourados-
MS. 

 

Mensagens de whatsapp entre Heidrun e família hospedeira 

12-01 A presidente do AFS informa a intercambista Heidrun da Islândia que vão para 
casa dela retirar suas coisas e ficar na casa da presidente até a próxima segunda-feira 
(dia 16 de Janeiro), data em que será encaminhada para a nova família hospedeira. 

 A nova família hospedeira se chama Veroneze e acolherá a mesma como 
acolheu todas as anteriores.  

Esta data e a vinda da intercambista Heidrun para nossa casa também marca o 
término da hegemonia da orientadora Brenda em nossa casa, sim, ela foi orientadora de 
todos os intercambistas anteriores que ficaram em definitivo aqui; Pieter-Jan da Bélgica, 
Valentina Veronese da Itália e Deniz Gonzalez de Porto Rico. Agora o orientador é o 
menino Eduardo Ura em conjunto com a Fátima Burin. 



 

Uma cervejinha.   Caminhando no Sol do Rio de Janeiro e no inverno de Reykjavík 

 

No orfanato com as crianças e outros intercambistas    Uma janta 

 

Deve ser na Islândia – só tem branquelas 



 

Com grupo escoteiros   Reunião intercambistas ciclo 2016-2017 

16-01 - Chega a nossa casa a intercambista islandesa Heidrun Lif Kristjánsdóttir que já 
estava na cidade morando há apenas algumas quadras daqui, por motivos já descrito em 
livro anterior (veja o livro Mamita 24 Horas). Deste ciclo dos intercambistas que vieram 
para Dourados nossa família hospeda 66% deles (Deniz Gonzalez e Heidrun Lif,  
enquanto que o alemão Joshua fica em outra família). Heidrun vem com a presidente 
local do AFS, Marli Michalski e toda sua família, além da intercambista italiana 
Valentina Brambila. Conversamos bastante e damos boas risadas e comentamos sobre 
os intercâmbios anteriores. Logo no começo colocamos os pontos a serem observados 
pela intercambista em nossa casa, bem como damos a ela uma prova de português para 
que possamos avaliar seu nível e daí partir com a relação do idioma. Também as chaves 
da casa e a anotação do endereço de casa para levar junto.  

 - Que organização. – Diz a Marli. 

 

Em Florianópolis    Heidrun com Valentina 



As 23.51 horas o pessoal vai embora e Raissa e Heidrun lavam a louça da janta, 
que para uns foi pizza e para a Raissa (por problemas de glúten) foi arroz. Heidrun 
dorme com a Raissa em seu quarto. 

17.01 – Acorda por volta das 10 horas da manhã e vai arrumar suas roupas em seu novo 
quarto.  Também ajuda a Raissa a lavar a louça. No final do dia tomamos tererê e 
Heidrun já faz o primeiro tererê de sua vida. 

Faz teste de português para sabermos qual seu nível de conhecimento de nossa 
língua e já começamos a 
ensinar algumas novas 
palavras. Conversamos sobre 
a Islândia. Também ouvimos a 
banda Of Monsters and Men´s 
e daí falamos que a cantora do 
grupo Nanna Bryndís 
Hilmarsdóttir (eu sei esses 
nomes islandeses são do 
cacete) é muito bonita e a 
Raissa complementa e ela 
também é muito inteligente 
porque não é loira. 

E por falar em músicas da Islândia segue abaixo nomes de bandas e cantores 
islandeses que vale a pena ouvir: 

Singur Ros Amiina 

Gusgus Rokkurró 

Of Monsters and 
Men 

Múm 

Seabear Bjork 

Yohanna Emiliana Torrini 

Olof Arnalds Hera Bjork 

Selma 
Bjornsdóttir 

Paul Oscar 

Birgitta Haukdal Steindór Andersen 

Silvia Night Eiríkur Hauksson 

Kaleo Gréta Stefánsdóttir 

Gardar Cortes Jóhann Jóhannsson 

Anna Mjoll Bragi Olafsson 

Arstidir For a Minor 
Reflection 

Hjaltalin Retro Stefson 

Operators Skarkali Trio 

Ylja Vok 

E diversos outros que também possuem seus valores.  

E muito tempo depois, há uma semana para terminar o intercâmbio de Heidrun 
aqui descobri, por um acaso, que outros dois grupos islandeses deveriam estar presente 



nesta lista, pois são muito bons (ao menos em meu conceito); Áttan com a música Ekki 
Seena, e o grupo 12:00 com a música Aðeins Meira En Bara Vinir. 

Ficam lendo rascunho do livro Mamita 24 Horas. Lava louças e conversam sobre 
sua vida na Islândia. 

Ela trabalha no Iceboost and Burgers e tem carro comprado com o irmão. Dorme 
junto com Raissa, veja a foto. 

 

Foto de modelo 

A Raissa mostra o book que tem dela quando desfilou em Dourados e Campo 
Grande também. 

18-01 - Aniversário de Heidrun, 18 anos. Festa com alguns amigos e pessoas da família. 
Jogam creme na cara dela. 

 

Comemoração de aniversário 

 



 

Presente de aniversário 

19-01 - Heidrun lê o livro Três Reencontros e diz que eu sou o Fred Kruger, porque na 
página 62, 63 e 64 estou com uma camiseta igual a da foto abaixo. 

  Raissa ensina que quando a Heidrun encontrar o Adailton e cumprimentar é para 
falar “vai tomar no cú”. A Celma descobre e “dá uma bronca na Raissa”.  

Enquanto está dormindo o Igor é surpreendido pela Raissa e Heidrun que 
passam pasta de dente na cara dele. 

20.01 – Heidrun vai para uma 
fazenda em Fátima do Sul com 
uma douradense que fez 
intercâmbio na Islândia. 

É convidada para ir para Bonito 
com esta família, mas por causa do 
seguro que possui durante o mês de 
janeiro não pode viajar. 

Vai para fazenda em Fátima 
do sul e pesca traz dois peixes, 

anda de cavalo que fala cabelo, retorna às 22:30 horas, pois quando voltou foram tomar 
açaí na cidade, além de beber cerveja e conversarem ainda mais. 

Quando ela fala que “andei de cabelo”, que na verdade era andei à cavalo, a 
Raissa diz que ela não aprende porque é loira. 

Invertem as camas e dormem a noite toda. Raissa dorme no colchão no quarto e 
Heidrun na cama da Raissa. 

Ela diz para a Raissa, “me dá sua tortuguita (chocolate) que eu faço massagem 
em você por 20 minutos”. 



21.01 – Heidrun vai para casa de amiga, enquanto os meninos vão para o cinema e eu e 
a Celma vamos para uma festa de aniversário. Ela pede para levar na casa de amiga e 
passa o endereço Rua Onofre Pereira de Matos 185, mas é um endereço errado, o 
correto é Rua dos Missionários 185 (um de um lado da cidade e o outro do outro). 

Quando voltam jogam ping-pong. 

22.01 – Almoçamos na casa do Jucemar e depois a Heidrun vai para a casa da Marli, 
ficar (ficar não significa namorar, mas sim conversar, colocar as fofocas em dia) com a 
italiana Valentina. A noite passamos e pegamos ela para jantarmos novamente na casa 
onde foi o almoço.  

 

Escritos nas costas da Heidrun pela Raissa 

23.01 – Fica na piscina à tarde. Somos convidados para jantar no Restaurante Guaporé, 
uma referencia em churrascaria em Dourados, devido ao aniversário de uma das 
acionistas do lugar, Clotilde pelos seus 70 anos.  No jantar o Jaime, meu tio, pergunta 
para ela, como está a vida na nova família e Heidrun responde “a nova casa é 
maravilhosa”. 

24.01 – Vamos jantar no Espetos Restaurante, comemos algumas comidas e voltamos 
para casa. Fomos conversar e tomar tererê. 

 Raissa pergunta: Porque você tá morando aqui? 

 - Ah porque, porque tá calor. – Responde. 

- Porque? – Pergunta novamente a Raissa. 

- Pra tomar tererê 

Caímos na risada.  

Também não consegue falar Rússia, fala Rushia... Rhussia, mas nada de Rússia. 



O Igor ensina ela falar para Raissa, “eu não vou jumenta” e ela pensa que é coisa 
boa. 

 Falamos sobre Pieter-Jan e também sobre a Valentina Veronese, sobre muitas 
coisas e muitas mesmo. Foi uma noite muito proveitosa. Além de sua temporada na casa 
anterior durante o primeiro semestre de seu intercâmbio aqui em Dourados. Disse que 
toda terça-feira iam ao Parque dos Ipês, pois lá tem uma feira de produtos orgânicos. 

Sua família tinha encontro das amigas da mãe sobre orações. 

Nos diz que falou para sua mãe da Islândia que aqui é melhor do que onde 
estava. 

25.01 – No final do dia vão caminhar no Brasil 500, quando voltam participam de 
conversa com visita que está em nossa casa, depois jogam ping-pong, fazem chocolate e 
assistem filme.  

26.01 – Faz arroz doce e fica na piscina, depois faz chocolate e come também. 
Resultado: uma dor de barriga daquelas. 

Explico para ela que eu ensinei para a Valentina que se um 
rapaz for incomodar ela para ela dizer “eu sou homem” e 
pronto. 

27.01 – Vai com a Celma para o centro da cidade onde fica, 
pois vai andar com a italiana Valentina. No final do dia 
passa a seguinte mensagem para mim 

“Vc posso buscar meu as 5 horas lá na centro?” 

Vou com o Igor buscá-la então. 

À noite sentamos todos ao redor da piscina e 
conversamos um monte de coisas, com exceção da Raissa 
que foi numa festa de amigo. 

- E a Valentina está preta ainda? – Pergunto 

- Porque ela come doce? 

Esta resposta foi em referência ao que eu tinha dito para ela dias antes pois havia 
dito que aqui em Dourados quem come muito doce fica com a pele escura pois o sol 
queima. 

Diz-nos que tem dois sobrinhos, os Sigurdur Andreas Gretarsson e Stefán 
Mikael Gretarsson que fazem aniversário dia 18 de Agosto, assim como eu. 

28.01 – Fica então combinado que vamos ao Paraguai, mais especificamente no 
Chacurru, um parque ecológico que fica a 15 km de Pedro Juan Caballero e que tem 



diversas opções de turismo de aventura, como cachoeiras, arborismo, rapel, tirolesa 
entre outros, além de contar com diversos exemplares da fauna e flora locais, passar o 
dia seguinte (Domingo). Para maiores informações podem acessar o site 
http://www.chacurru.com.py/, Os primos passam a tarde em casa. Heidrun e nós 
programamos para ir comer espetinhos, mas no último momento a Dna Hermínia 
convida para jantarmos juntos em sua casa. Enquanto conversamos os meninos jogam 
cartas até tarde. Quando meu cunhado passa na casa de minha mãe para pegar os 
primos, o Eder está também no carro e vendo a Heidrun diz: 

 - Tô com calor porque você é o Sol. – Diz o Elder Carrilho. Depois a Raissa 
explica para ela o que significa e ela ri. Ri bastante. O passeio que faríamos no domingo 
(dia seguinte) foi cancelado, pois o nosso contato na fronteira não informou os guias 
locais que iríamos então adentrar o país Hermano é um pouco mais delicado sem estar 
acompanhado. Fica para uma próxima oportunidade. 

Voltamos para casa e vou assistir ao filme “O Chacal” que termina por volta da 
0:30 horas enquanto eles vão jogar ping-pong e cartas novamente. 

29.01 – Logo de manhã retiro as bandeiras dos países que estavam penduradas na área e 
que eram do aniversário da Deniz. 

  

Valentina Veronese Valentina Brambila 

30.01 – Primeiro dia do reinício das aulas. As 6 horas da manhã a intercambista já 
estava pronta para aguardar a van que passaria as 6:25 horas. Sempre que podemos 
ficamos chamando ela de Deniz, para tirar o sarro. Durante o período de intercâmbio da 
Deniz em casa quando falávamos da Valentina era certeza de cara emburrada por causa 
do ciúme, mas com a islandesa é totalmente diferente. Ela até pergunta sobre os filhos 
anteriores que passaram por aqui. No final do dia aparecem (Heidrun e Raissa, com o 
consentimento da Celma) com piercing, a Raissa na orelha direita e a Heidrun no nariz. 
Na janta um amigo traz para nós rabada, que por sinal estava muito boa. Tiramos foto e 
mandamos para a Valentina Veronese para fazer ciúmes. Ela responde “coitada da 
menina”. 



 Chega em nossa casa o livro “Islândia, Seus Vulcões e Eu” da brasileira Dra. 
Luciana Nobile que retrata seu reencontro com sua amiga islandesa. Amizade esta feita 
durante seu intercâmbio pelo AFS nos Estados Unidos em 1970 e reencontrada 40 anos 
depois em 2010. 

31.01 – Novamente de manhã quando acordamos Heidrun já está pronta para aguardar o 
transporte para a escola. Acordando cedo e não fazendo barulho organiza o que precisa 
e espera a van. Chego em casa está dormindo no sofá.  

 Mais tarde vai lavar os tênis. 

 - Preste bastante atenção às aulas, isto vai te ajudar a aprender mais rápido o 
português. – Digo para Heidrun. 

 Combinamos de ir à feira de produtos orgânicos que tem toda terça-feira no 
Parque dos Ipês, mas chega em casa amiga da Celma e daí não conseguimos sair. Então 
ficamos em casa e tomamos duas cervejas. As 21:30 horas vai dormir. 

01.02 – Novamente está pronta as 6 horas para aguardar o transporte para escola, sem 
qualquer barulho levantou as 5:30 horas da manhã e fez o que precisava para esperar o 
transporte. 

 No almoço a Celma fez strogonoff pois a Heidrun disse que é a comida que ela 
mais gosta. Então comeu um bocado, inúmeras vezes e disse “tá muito gostosa, tá 
maravilhosa”. Ela comeu quase tudo sozinha. 

 No final do dia vai com a mãe para aulas de ginástica, volta duas horas depois 
toda dolorida, o esforço foi muito grande. 

 E o chinelo da Heidrun que a Raissa ainda está usando, já faz uma semana e não 
devolve. 

 As duas manés (Raissa e Heidrun) ficam em pé gritando para os cachorros – o 
Billy e o Soneca - para ver em qual eles obedeceriam.  

02.02 – Mostro para Heidrun um exemplar da revista dos 
Testemunhas de Jeová escrita em islandês, edição de 01 
de Abril de 1995. 

03.02 – Heidrun novamente está pronta para a escola às 
6 horas da manhã, sem fazer barulho ou nos acordar. 
Depois da aula vai almoçar na casa da Marli, onde está 
hospedada a italiana Valentina. Depois vão para o centro 
da cidade e compra bolsa. No final do dia passa e trago 
para casa, mas passamos em açougue e compramos 

costela, lingüiça e espetinho para jantar. Heidrun tira diversas fotos de nós na piscina. 



 Em conversa com ela descobrimos que toma banho um dia sim e outro não, 
quando falamos que aqui no Brasil se toma banho todos os dias, diz “é”. “Mas a Raissa 
não toma banho todos os dias”, diz ela, então confirmamos que sim. Quando chegamos 
em casa ela vai tomar banho. 

 Quando termina o banho a Raissa diz para ela “como foi tomar banho depois de 
10 dias?”. A intercambista então diz “dez não, um dia”. 

 A noite chega a Brenda para conversarmos sobre o intercâmbio anterior, da 
menina de Porto Rico e também tomar uma cervejinha. 

 A Raissa e a Brenda mandam mensagem para 
Valentina Veronese perguntando, “Valentina, você tem 
que falar a verdade, quem te ensinou o português?” e ela 
responde “a Raissa não porque me ensinou tudo errado, 
o pai também não porque só me ensinou besteiras. Então 
quem me ensinou tudo foi a mãe”. 

04.02 – Sábado, temos churrasco no almoço 
referente confraternização dos funcionários da oficina 
mecânica de meu pai. O evento será realizado numa 
chácara aqui perto. Vamos por volta do meio dia e 
aproveitamos da cerveja e do churrasco também. As 
meninas vão para a piscina e ficam até o início da noite. 

 Quando retornam à noite apenas tomam banho e daí vamos novamente na 
chácara para jantar. Voltamos à meia-noite. 

05.02 – Almoço da família Veroneze em nossa casa. Todos estão aqui. À tarde vamos 
para a piscina e começa a chover, aproveitamos da chuva e da piscina. 

 - Você quer vai ir no cinema? – Pergunta Heidrun para Raissa. 

 Às oito horas da noite vemos as fotos e vídeos de Valentina Veronese e Pieter-
Jan e o Diego – meu sobrinho – começa a bagunçar com a Heidrun e a Raissa. A janta 
deste domingo também foi em casa. 

06.02 – Novamente as 6 horas da manhã já está pronta para aguardar o transporte para 
escola. No almoço vai para casa da Marli pois a italiana Valentina vai fazer pizza. 

 Eu e a Raissa ficamos olhando uma relação de comida da Islândia, uma pior que 
a outra, Meu Deus!!!!!, como eles comem essas coisas, tem razão de ser o país dos trolls 
e gnomos e tantos. Shrek certamente estaria feliz por lá. 

 8:41 da noite, recebemos a mensagem da Marli, no grupo de whatsapp das 
famílias hospedeiras  



 

Retorna para casa as 10 horas da noite, trazendo duas mudas de Flor do Deserto 
para a mãe, compradas pela Marli numa feira em Campo Grande. 

07-02 – Na parte da tarde, praticamente toda a tarde, fazemos uma conferência com a 
Sylvia Capriles, representante brasileira da ALAR – Associação Latino Americana 
Russa, sobre estudos na Rússia, uma vez que o Igor (nosso filho) quer fazer faculdade 
de mecatrônica na Rússia. No final do dia - às 19 horas – vamos para uma feira de 
produtos orgânicos no Parque dos Ipês e lá comemos pasteis, churrasco grego e 
tomamos suco de goiaba e tamarindo. Encontramos a antiga mãe hospedeira da 
Heidrun, Elizangela, que vem à nossa mesa e nos cumprimenta “oi, família linda”. A 
Celma conversa com ela e depois vamos embora. Deixamos os meninos em casa e 
vamos também para um velório de esposa de colega de trabalho. 

08-02 – Heidrun vai as 15:30 horas para Bonito junto com uma douradense e também a 
intercambista italiana Valentina Brambila. Retornarão no Domingo. Chega em Bonito 
as 21:30 horas. 

 

Em Bonito-MS com Valentina 

10-02 – “Oii, tudo bom, ontem nós fomos no bóia Cross e no parque ecológico e 
fizemos kayaking e à tirolesa, foi muito legal!  E a hoje nós vamos na gruta do lago 
azul!”, mensagem da Heidrun sobre sua estadia em Bonito. 

11-02 – Continuam as aventuras de Heidrun e Valentina em Bonito com bastante 
passeios pelos pontos turísticos daquela cidade, enquanto conversamos via skype com o 
Robson “Farofa” nascido aqui em Dourados e que agora mora em Petrozavodsky na 
Rússia e está cursando medicina. Nossa conversa foi para saber o que ele poderia dizer 
ao Igor sobre fazer faculdade na Rússia. O Robson por incrível que pareça nasceu em 
Dourados e foi para Sorriso de onde partiu para a Rússia e sua mãe tem o nome de 
Celma também. À noite vamos para aniversário de 15 anos de prima da Celma. 

 Durante o dia recebo mensagem da Brenda (orientadora do AFS da Deniz 
Gonzalez a intercambista anterior) dizendo que a menina a bloqueou no snap chat e fez 



um filme em sua escola em Porto Rico e colocou a seguinte mensagem “escola de vdd, 
fora da cadeia kkk”, provavelmente estava se referindo à Escola Imaculada Conceição 
aqui em Dourados onde estudou e não queria se adaptar às regras da escola. E o 
impressionante também é o bloqueio da Brenda, sendo que quando estava aqui ela disse 
para a Brenda que ela era “a melhor conselheira do mundo”, 

 Heidrun retorna de Bonito amanhã, Domingo. 

 Neste sábado também é definida a nova estrutura do comitê Dourados do AFS, 
numa reunião ocorrida na casa da presidente do comitê local Marli Michalski. 

12-02 – Retorna de Bonito e chega em casa debaixo de muita chuva por volta das 21:10 
horas. Chega e vai dizendo “muito chova por aqui?”, na verdade ela queria falar “muita 
chuva”, caímos na risada. Vamos jantar na casa da avó Hermínia. 

13-02 – Às seis horas da manhã já está de pé e tomando banho para aguardar o 
transporte escolar. Entra em casa com as luzes apagadas para não incomodar quem 
estava dormindo. Retorna da escola às 17 horas e nos conta que foi a primeira vez que 
conseguiu preencher uma prova inteira porque estava entendendo as perguntas. 

14-02 – Dia normal assim como os outros, uma tranqüilidade essa menina aqui em casa. 
À noite recebemos a visita da Fátima e também do Eduardo orientadores da 
intercambista para conversa conosco. Depois que vão embora, afinal a reunião não 
demorou quase nada porque a filha da Fátima estava doente vamos sentar no quintal 
para conversar e darmos boas risadas. 

 - A Heidrun não toma banho direito ainda tá aparecendo as frases que escrevi 
nas pernas dela. – Diz a Raissa. 

 - Eu, eu tomo banho sim, eu só assim (faz com a mão que apenas passa água no 
corpo) e vocês scrupa todo dia? – Diz Heidrun. Scrupa significa esfregar. 

 - Sim, todo dia. – Responde Raissa. 

 Depois ela vai fazer tranças no cabelo da Raissa. 

 Com a chegada do tailandês Peach no sábado ele já se enturma e vai jogar tênis 
no clube Indaiá. Celma diz para a família dele que Raissa também joga e tentam 
organizar para que joguem no dia seguinte. 

 Tomamos uma cerveja antes da janta.  

- Meu pai bebe muito mas você bebe mais que ele. – Diz Heidrun. 

 Vamos dormir, eu e Celma, por volta das 22 horas enquanto Heidrun e Raissa 
vão lavar louça e ficam conversando até mais tarde. 

15-02 – Vai dormir na casa de amiga de aula. 



16-02 – Igor envia mensagem para a Heidrun “para de mexer no celular e vai estudar”, 
daí a pouco ela responde, “mas eu não estou mexendo no celular”.  

 No almoço a intercambista vai fritar um ovo e deixa cair no chão. “Raissa! 
Raissa!”, chama ela para saber como fazer para limpar o chão todo sujo com o ovo 
quebrado. 

 À tarde sentamos no jardim para tomarmos tererê e Raissa conta das broncas que 
dei no Pieter-Jan (o belga) e também na Valentina (italiana) e como a Valentina ficou 
preocupada querendo saber da Raissa porque eu estava bravo naquele dia. 

 Vamos ao clube Indaiá no final do dia e as meninas e o Igor jogam tênis. Por 
volta das 20:30 retornamos e no caminho Heidrun vê o relógio do carro e diz “uma e 
meia hora ficamos no clube”, todos damos risadas e explicamos para ela que deve ser 
dito “uma hora e meia ficamos no clube”. 

 No caminho paramos para jantar, comemos bisteca, arroz, mandioca e vinagrete 
e tomamos uma cerveja. Na lanchonete conversamos com os proprietários e 
descobrimos que sua filha é apaixonada desde criança pela Rússia e tem muita vontade 
de conhecer o país. Fica combinado então que ela virá em nossa casa para ter aulas 
sobre a Rússia e sua cultura. 

 Durante a janta a mãe pergunta para Heidrun e Raissa, “vocês limparam seus 
quartos como disse”, tanto uma quanto a outra dão aquela risadinha que quer dizer 
“mais ou menos” e a mãe pergunta também “tiraram a cama do lugar” e novamente 
aquela mesma risadinha. 

 Heidrun nos diz que já engordou 13 quilos. Está apavorada e então dizemos para 
ela que o AFS vai ter que comprar dois bancos no avião para ela retornar à Islândia. 

 A janta foi em homenagem a um mês da islandesa em nossa casa. 

17-02 – Raissa não tira a blusa que ganhou da Deniz, já faz um mês e todo dia com a 
mesma blusa. Como pode? Chega em casa a italiana Valentina e enquanto espera a 
Heidrun ficar pronta para irem à uma festa, aqui perto mesmo de casa, conversa um 
monte com a Celma. Aproveita e janta novamente conosco. Igor leva as meninas para a 
festa e vai buscar à meia-noite. 

 Heidrun, bêbada, entra no carro com uma latinha de cerveja e quando chega em 
casa entra na piscina, por volta da uma hora da manhã (lembrando que a piscina estava 
muito suja). 

 Na manhã seguinte a Celma descobre isso e dá uma bronca nela. 

18-02 – Vão para a orientação que há no Parque Alvorada e provavelmente vão dormir 
por lá, retornando para casa apenas no domingo. A orientação termina por volta das 
20:30 horas e depois vão para casa da Marli jantarem. Heidrun dorme por lá mesmo. 



19-02 – Chega a nossa casa por volta das 8:30 horas da manhã e como a Celma está 
aproveitando um dia de sol na piscina Heidrun também vai.  

 - Você quer laranja e ovo? – Diz Heidrun. 

 - O quê? Laranja e ovo? 

 - Sim. 

 Na verdade era laranja e uva e não laranja e ovo. 

 Comenta quer ainda quer fazer um mini-intercâmbio pelo Brasil antes de voltar 
para Islândia. Perguntamos então se a mãe dela não fica brava que ela quer viajar e 
gastar muito dinheiro por aqui, mas diz que ela trabalhou antes de vir para o Brasil por 
um ano e meio para juntar dinheiro e fazer estas viagens. 

 Durante o almoço, que foi em casa, digo para Heidrun, somente para ver a 
Celma brava que “quando você for embora para a Islândia não vai comer mais essa 
comida gostosa da Celma e sim aquela comida ruim da sua mãe”. A Celma retruca, 
“cala a boca Walter, ela vai comer em restaurante”. 

 Heidrun lava a louça. 

 Heidrun, Raissa e Dyeniffer vão para a piscina e passam a tarde brincando. 
Depois de tanta natação fazem chocolate e 
devoram em poucos minutos. A noite 
assistimos em família 91 vídeos de cidades 
russas. 

20-02 – Heidrun fica na escola até as 17 
horas, assim como todas as segundas-feiras. 
A noite ajuda no preparo da janta. Faz tererê 
e tomamos todos no quintal de casa. Raissa e 
Heidrun dormem novamente no mesmo 
quarto. 

21-02 – À noite fazemos um churrasco para 
um colega de trabalho na Comid. 

23-02 – Muita chuva no período da tarde e 
as meninas aproveitam e ficam na piscina até 
chegarmos do trabalho. 

24-02 – Aniversário da Celma. Raissa e 
Heidrun dão de presente um caderno com a 

mensagem; 

“Parabéns para nossa ótima mãe, obrigada por tudo! (em português e islandês) 
e assinado por Raissa, Igor, Heidrun, Soneca e Billy (nossos dois cachorros)” 



e  

esqueceram de mim e ainda nos nomes dos cachorros colocaram o 
sobrenome “Veroneze”. 

 A noite um churrasco para familiares e amigos. Muitas fotos. Heidrun é levada para 
farmácia pois tem dores no abdômen. Quando terminamos arrumamos as coisas e 
Heidrun ajuda. Terminando diz  

- Tá pronto agora ...haa.. eu vou dormir. 

25-02 – Novamente levamos Heidrun de volta à farmácia pois suas dores continua. 
Toma uma injeção e o farmacêutico pede para aguardar pois certamente as dores tem 
que passar. No final da tarde Raissa e sua amiga Waleska vão para aniversário em casa 
de outra amiga e dormirão por lá mesmo. Heidrun não melhora e a Celma leva ela ao 
médico. Vale aqui o registro da incompetência e descaso de nossos hospitais, chegando 
ao Hospital Evangélico é informado aos atendentes que para a consulta particular 
precisamos que o médico preencha um formulário para o reembolso hospitalar mas é 
informado que os médicos do Evangélico não fazem isso, principalmente se for para 
reembolso. Grato pela informação a Celma leva Heidrun ao Hospital Santa Rita onde é 
atendida e o médico prontamente preenche o formulário solicitado. 

 Vamos ao aniversário do Diego, filho do Adailton e da Vanesca e retornamos 
por volta das 23 horas, trazendo comida para a islandesa que ficou em casa se 
recuperando. Janta e come bolo que também trazemos e lava as louças. 

 Toma os remédios conforme a Celma indica e vai dormir também. Ficam 
esperando para ser consultada por duas horas e meia em meio a choro. 

26-02 – Domingo, lindo domingo, fresco e com um tranqüilamente ensolarado. Vamos 
almoçar em fazenda de cliente e Raissa e Heidrun ficam em casa. 

 À noite a Marli vem em casa deixar a Valentina para dormir por aqui. 

27-02 – Logo pela manhã a Celma leva Heidrun novamente ao médico. Ficam 
esperando por horas e daí é direcionada para outro horário e outro médico. Voltam após 
o almoço e o médico constata que é sério o problema. Interessante que cada médico dá 
um lote de remédio novo e uma teoria nova para os problemas de Heidrun. Passa a noite 
com muitas dores. 

 Fátima, a orientadora da Heidrun envia mensagem para a Celma: “Eu que 
agradeço. Muito obrigada pro vocês serem como são com os estudantes. Durmam com 
Deus”. 

28-02 – Mais um dia, feriado de carnaval, e Heidrun continua tomando seus remédios e 
com dores que vão e voltam. Toda hora a Celma preocupada com nossa nova filha diz 
“tá na hora de tomar seu remédio, já tomou?” ou então “Heidrun já não está  na hora do 
seu remédio?” 



01-03 – Fátima, orientadora da Heidrun vem em nossa casa para organizar notas das 
consultas e remédios da Heidrun para reembolso. Também traz os três livros que leu 
sobre os intercambistas que escrevi “Três Reencontros”, “Mamma Mia Valentina” e 
“De Maasmechelen para Dourados” e diz que gostou muito da descoberta sobre meu 
lado “palhaço” que tenho ao escrever os livros. 

02-03 – Apenas mais um dia normal, sem qualquer acontecimento extraordinário. 

03-03 – Sexta-feira, as meninas dormem novamente até 11:30 horas da manhã, que 
beleza! Aproveitam uma semana sem aulas e dormem... dormem... chegam até a babar 
de tanta preguiça. 

 Chuva na parte da tarde. Heidrun está melhor de saúde, mas ainda preocupa 
bastante nossa família, haja visto que tem de haver muito cuidado pois é contagiante. 
Raissa e Heidrun fazem um vídeo onde a Raissa está batendo na Heidrun e eu um vídeo, 
com a ajuda da Raissa, sobre um remédio que estou tomando para emagrecer e que eu 
disse para o vendedor que estava me deixando louco e fazendo coisas que eu nem 
consigo controlar, como rolar no chão e babar preto. Mandamos para o vendedor e ele 

responde “você é igual ao teu pai Raissa”. 

04-03 – Chuva marota durante a tarde e 
aproveitamos para conversar bastante e falar 
sobre sua doença e dar alguns conselhos para 
ela sobre o que estamos passando. A noite, eu, 
Celma e Raissa vamos para um churrasco do 
aniversário de minha tia, o Igor vai para casa 
de amigo e a Heidrun para uma festa de um 
amigo que estuda com ela. Pedimos para ela se 
cuidar e não beber, afinal está tomando vários 
remédios por causa de seu tratamento. 

05-03 – Heidrun volta para casa as 17:00 
horas, os familiares de sua amiga onde passou 
a noite a trazem para casa. Vamos jantar na 
casa de minha mãe e depois voltamos e vamos 
dormir. 

06-03 – Voltam as aulas da intercambista, 
passa o dia todo na escola onde também – 
além das aulas tem simulados. 

07-03 – Chega em casa um pacote de produtos da Itália, salame, queijo, vinho, cerveja e 
presentes diversos enviados pela Valentina Veronese. Para a Raissa ela enviou uma 
chupeta gigante (sacanagem). Vem também uma mensagem da Valentina que diz: 

 Oi família, como vocês estão? 



 O meu português está muito ruim porque aqui na 
Italia não tenho o pai que me corrige cada palavra que eu 
erro- kkkk. 

 Aqui neste pacote estão alguns presentes para 
vocês e algo típico da Italia (salame, queijo, um doce 
típico da Páscoa, vinho e cerveja). 

 Também está uma bandeira da Itália pra o pai 
colocar no estudo dele perto de todas as bandeiras da 
Russia – kkkk 

 Estou com saudade de vocês (não é falsidade 
Raissa) e vão se preparar por que em agosto eu e a minha 
família vamos chegar. 

 Um beijo muito grande pra todos vocês, um abraço 
para vó (saudade dela e do bolo de cenoura), para o vô e 
todos os outros 

   Valentina e família. 

(mantido o original). 

 Heidrun chega da escola e faz suas tarefas, estuda e continua a escrever o texto 
que pedi sobre Dourados e a vida aqui. 

 Continua sua tabela comparando palavras em inglês com palavras em português, 
uma forma de aprender nosso idioma e sempre conversa com a Raissa. 

08-03 – Logo de manhã a mãe leva Heidrun no retorno do médico e constata-se que 
todos os exames deram negativos e a melhora é visível, provavelmente dentro de uma 
semana tudo estará bem. Termina o texto sobre Dourados. Segue abaixo. 

Dourados não é muito bonito mas eu gosto muito daqui. 

Eu gosto quando as pessoas estão sentadas na frente de 
casa e bebem tererê ou cerveja. 

Aqui tem bastante parques e feiras é legal, em minha 
cidade na Islândia não tem isso. 

As pessoas daqui são tão amigáveis. Todo mundo quando 
vê um intercambista já chega querendo conversar para 
saber mais sobre de onde é, o que gosta, etc. O que eu 
acho muito legal e na Islândia isso não acontece. As festas 
daqui são muito diferentes, as meninas dançam 
rebolando. 



Aqui no Brasil as pessoas escutam funk e eu gosto. 

Nós fazemos muitas coisas juntos aqui em casa, como por 
exemplo, nos domingos sempre vamos almoçar com toda 
família.  

Minha escola começa muito cedo mas é bom porque ela 
termina as 12:10 horas, todo mundo fala muito alto na 
aula e os professores chamam muito a atenção de todos. 

 Eu e Igor damos um abraço em cada uma das mulheres da família pelo Dia 
Internacional da Mulher e também vamos jantar na casa da avó Hermínia. As meninas 
desenham várias pessoas e disputam quem desenhou melhor. 

09-03 – Sentamos todos ao lado da piscina para conversarmos e depois a Heidrun vai 
lavar as louças. 

10-03 – Fica estudando e anotando novas palavras de português no caderno para 
estudar. Quando vamos dormir a Celma explica para ela como utiliza a pomada que o 
médico receitou para amenizar seu problema de herpes genitais. 

11-03 – As meninas acordam tarde novamente, Sábado, e já partem para o almoço. 
Heidrun comendo aquele pouquinho de sempre, e ainda por cima com strogonoff que 
adora.  

 As 17 horas vai para festa de amiga e retorna as 21 horas. Disse que não estava 
muito boa por isso voltou logo e então a Raissa diz, “a Heidrun só gosta de festa que 
tem cerveja”. 

 Nós vamos as 20 horas para um jantar no Lions Clube e retornamos as 23 horas. 
Quando chegamos eu, o Igor e a Celma vamos conversar e tomar um ar fresco nos 
fundos de nossa casa, enquanto as meninas (Heidrun, Raissa e Dyeniffer) vão dançar 
para ensinar a Heidrun. Começam com chote e vanerão e partem para outros ritmos 
também. Até puxam a Celma para dentro da roda. 

12-03 – Almoço em casa, com a presença de meu cunhado e sua família. No final do dia 
assistimos o filme “A Entidade”, que desgraça não consigo dormir por causa desse 
filme de terror, passo a noite toda acordado. 

13-03 - Às 17 horas passa no Anglo para trazer a Heidrun para casa e vamos 
conversando sobre o aprendizado de português dela e algumas coisas que devemos fazer 
para melhorar seu português, haja visto que faltam apenas alguns meses para seu 
intercâmbio terminar. Falamos também sobre os outros que ficaram aqui, com o Pieter-
Jan que o seu idioma materno também era bastante diferente do nosso, assim como o 
islandês e como ele aprendeu muito bem. Também da Valentina Veronese e da Deniz. E 
ainda sobre a finlandesa que veio na época do Pieter-Jan e que também estava com 
dificuldades para aprender no início até que teve que mudar de família para facilitar o 



aprendizado e isto foi o que aconteceu com a Heidrun. Acreditamos que foi perdido 
muito tempo para que o aprendizado dela realmente se iniciasse. Também falamos da 
importância de lhe dizermos a frase correta quando diz errado para que saiba o que está 
falando. 

 - Raissa vamos lavar pratos? – Fala Heidrun para a Raissa e ela faz uma cara de 
“deixa pra lá”. 

 - Para de querer trabalhar Heidrun. – Responde a Raissa 

 - Eu vai começar. – Diz a Heidrun. 

 Enquanto lavam os pratos conversam e dão risadas, quando vou à cozinha pra 
pegar um doce a Raissa diz para Heidrun fazer a cara que ela faz quando está 
sacaneando a Heidrun. 

 - A Raissa faz essa cara quando está fazendo sarro em mim. – Diz a Heidrun e 
esbugalha os olhos e a boca. 

 14-03 – Informa a Celma que no sábado terá festa em casa de amiga. A Celma diz para 
ela que não tem problemas, mas deixa várias coisas claras, como se cuidar, não 
aprontar, não beber entre outras coisas para que não sobre incomodo para nós. 

15-03 – Chego de Nova Alvorada onde passei o dia. Heidrun e Raissa fazem um tererê e 
vamos tomar junto da piscina. Conversamos e Heidrun brinca com bola fazendo 
embaixadinhas, e nos diz que na noite do dia anterior a Deniz passou mensagem para 
ela dizendo que a nossa família sempre gostou mais dela do que da Deniz, mesmo 
quando ela estava conosco. Também diz que na primeira vez que veio aqui, logo depois 
que havia chegado no Brasil e voltou para sua casa hospedeira disse para a Deniz que 
gostaria de ficar em nossa família. 

 Isso realmente aconteceu meses depois quando teve que sair de sua família 
hospedeira original. 

 Ficam conversando e bagunçando (Raissa e Heidrun) até tarde da noite. 

16-03 – No final do dia chego em casa e encontro a Heidrun deitada em seu colchão no 
quarto da Raissa e a Raissa fazendo massagem nela. Porque? A Heidrun vai lavar cinco 
dias seguidos as louças do almoço e janta. 

 Começa a chover e vão jogar bola debaixo de chuva ao lado da piscina. 

 Diz que gosta mais do Soneca, o nosso cachorro negro e louco, louco de tudo 
mesmo, pois sempre ele está incomodando ela. 

 Completa dois meses que está em nossa casa. 

17-03 – “Oi, eu terminar as 5 horas, posse me pegar? Sim, manda mensagem para mim 
quanto vc chego”. Esta é a mensagem que Heidrun me envia para ir buscá-la no final da 



aula. Passo então por lá às 17 horas no Anglo e daí vamos na loja Gab´jú Design para 
ela ver a questão do piercing que havia colocado. 

 Conversando ela diz que a Valentina Brambila retorna amanhã de João Pessoa e 
que não quer voltar pois diz que está gostando demais de lá. Então pergunto: 

 - Ela vai voltar mais branca? 

 - Mais branca? 

 - Sim. 

 - Não, mais preta. 

 Heidrun também diz que dirige melhor que o Igor pois quando ele está com o 
carro da Celma e vai entrar em casa sempre tem problemas de subir a rampa para a 
garagem. 

18-03 – Sábado, passa quase o dia todo com a Raissa conversando e uma incomodando 
a outra. A noite vai toda bonitona para uma festa de aniversário que é realizada numa 

balada. Dorme na casa da amiga. 

19-03 – Volta para casa as 15:30 
horas e conversa um pouco conosco, 
dizendo que a festa foi muito  boa e 
se divertiu muito, e daí vai dormir no 
sofá até as 18:00 horas 
aproximadamente. A noite assistimos 
filme e por volta das 23:30 horas vai 
lavar a louça do dia. 

 - Manda a Raissa lavar Heidrun. – Digo para ela. 

 - Não, mi massagem e eu lavar 5 dias. – Responde ela, querendo dizer na 
verdade que a Raissa fez massagem nela e em troca ela teria que lavar a louça por cinco 
dias seguidos. 

20-03 – Não fica na aula na parte da tarde, pois sente muita dor de cabeça. Retorna para 
casa ao meio-dia. A mãe deixa remedia pronto para ela tomar quando chegar. Chegando 
em casa envia mensagem para mim dizendo que não precisava buscá-la na escola. “Não 
precisa me pegar em escolar”. No final do dia chega o livro “Mamita 24 Horas” que 
escrevi sobre o intercâmbio da Deniz Gonzalez que retornou para Porto Rico em Janeiro 
deste ano. Heidrun e Raissa começam a lê-lo. 

 Quando a Celma chega a Heidrun vai agradecê-la pelo almoço e carne que 
também deixou pronto pois como era segunda-feira e ela não vinha para casa, não havia 
comida preparada para ela, então a Celma se atrasou para chegar na escola onde dá 
aulas para deixar o almoço pronto. Então eu e a Raissa falamos para ela que aqui no 



Brasil quando uma pessoa está grata por algo que outra fez tem que se ajoelhar e fazer 
reverência. Mas ela fica toda vermelha e a mãe não deixa fazer isso. 

 Quando vamos dormir a Raissa passa pela cozinha e vê a Heidrun lavando a 
louça novamente e diz “você quer que eu faça mais massagem?”. “Não, não”, responde 
a islandesa. 

21-03 – Logo depois que chego em casa do trabalho vou para o escritório e pergunto 
para Raissa onde a Celma está, “ela foi para o Indaiá” diz a Raissa. Daí a pouco ela 
passa e vai ao quarto da Heidrun e bate na porta procurando por ela, sendo que a luz 
está apagada e daí vem me perguntar onde a islandesa está e digo então “como vou 
saber eu cheguei depois de você em casa Raissa”. Então ela pensa por alguns instantes e 

diz “ah, ela foi na Andrelaine”. E continuo com meu 
trabalho no computador enquanto ela vai para seu 
quarto fazer trabalho de escola. A Celma chega 
tempo depois e com ela a Heidrun que tinha ido ao 
clube também. Então conto para a Celma esta 
peripécia da Raissa e ela diz “não tem cabimento, 
antes de sair ainda eu falei pra ela, Raissa vamos 
também pra você jogar tênis com a Heidrun e ela 
falou que não ia”. 

 - Pra você ver, não tem condições. – Digo. 

Daí vamos assistir filme e falamos sobre gordura e 
lipídios e então falo que podemos chamar a Heidrun 
de lipídios. Ela pergunta o que estamos falando, a 

Raissa explica para ela e então ela fala, “sabe aquele negócio que é assim (faz tipo um 
quadrado com as mãos) que .... “ e então a Raissa fala “balança”, e a Heidrun diz “isso, 
eu fiz e já tava com 13 quilos, agora eu to só com mais dez”. 

 Depois do debate sobre quantos quilos ela ainda está acima do peso de quando 
chegou ao Brasil, vai lavar as louças e a Raissa diz “vai lavar as louças”, a Celma briga 
com a Raissa e diz para ela ir ajudar a Heidrun, “vai logo menina, para de tanta 
preguiça”.  

 - Vou tomar sorvete. - Diz a Heidrun e a Raissa fala “coloca pra mim também”.  

 Com o que a Celma briga de novo com a Raissa, “para de ser preguiçosa Raissa 
e fazer a Heidrun fazer as coisas pra você”. 

 Cadê a Raissa, se ela não estiver no seu quarto como sempre, estará grudada na 
Heidrun e vice-versa. 

22-03 – Vou buscar a intercambista em casa de amiga no Parque Alvorada, no final da 
tarde, conforme solicitação dela: 



- Olaa, eu estou minha amiga casa. Vc pode me pegar quanto vc terminar 
trabalho (mensagem enviada pela Heidrun). 

Quando chego lá ela está fumando nargile. Falo para ela que isto não é bom e 
aparentemente compreendeu minha preocupação. 

21 horas, recebo ligação da colaboradora do AFS, Fátima Burin, me 
agradecendo por ter recebido o livro “Mamita 24 Horas” referente ao intercâmbio da 
Portoriquenha Deniz.  

Tomamos tererê e conversamos, Jucemar e sua esposa chegam a nossa casa e 
ficam para o jantar. Depois no fim da noite Heidrun vai lavar as louças novamente e a 
Raissa fica enrolando para ajudar, então quando vai ajudar Heidrun diz “cala a boca e 
vai embora daqui Raissa”. 

23-03 – Novamente às 6 horas da manhã Heidrun está pronta para ir à escola. Que 
diferença!!!!  

 À noite, por volta das 21 horas, lavam a área de casa. 

24-03 – Heidrun vai para escola e depois da aula vai dormir na casa da Marli. A noite 
recebe mensagem da Deniz perguntando sobre uma música que a Raissa está dançando 
qual é e Heidrun não sabendo diz “eu não sei”, Deniz então diz “você nunca sabe nada”. 

25-03 – Retorna para nossa casa as 17:45 horas, no finalzinho da tarde e senta conosco 
para tomar tererê e conversarmos (aproximadamente umas duas horas), enquanto 
aguardamos horário para irmos à festa de aniversário da Jaqueline. A Valentina 
Brambila vem também e vai conosco ao aniversário e fica para dormir em casa. 

 Esta conversa foi muito legal, afinal damos risadas e corrigimos as 
intercambistas em inúmeras coisas que elas falam errado, é como uma criança quando 
está aprendendo a falar, você a incentiva a falar para dar risada, é muito legal. 

 Heidrun diz que somos uma “família de merda” e a Raissa a partir daí todos os 
dias fica pegando no pé dela por causa disso. 

 A Valentina retorna de João Pessoa com um novo visual em seu cabelo, faz 
aqueles negócios de rastafári e descobrimos que ficou igual ao personagem Predador, 
veja a comparação abaixo. 



 Também as duas (Valentina e Heidrun) quiseram tirar foto dos nossos cachorros, 
o Billy que é branco e o Soneca que é negro e daí representa as duas (numa brincadeira 
que fizemos). Veja também.

Valentina com o Soneca e Heidrun com o Billy

 Durante a festa envio foto para a Marli dizendo que (somente para incomodar) a 
Valentina está na casa da melhor família de Dourados. E então ela responde.

 
faltam só três meses. Agora que ela tá em uma família 
maravilhosa”.

 Retornamos do aniversário as 2:45 
cerveja no corpo. 

26-03 – O dia começa tarde, muito tarde, afinal todos ficamos até perto das três horas da 
manhã na festa de aniversário da Jaqueline e bebendo muita cerveja. As mulheres da 
casa (Raissa, Celma, Heidrun e a Valentina) iam 
cidade, mas como estavam com muito sono e bastante preguiça não foram, ficaram 
dormindo até perto do meio

Ficou massa!!!!!!!!!!!! 

Também as duas (Valentina e Heidrun) quiseram tirar foto dos nossos cachorros, 
Billy que é branco e o Soneca que é negro e daí representa as duas (numa brincadeira 

que fizemos). Veja também. 

 

Valentina com o Soneca e Heidrun com o Billy 

Durante a festa envio foto para a Marli dizendo que (somente para incomodar) a 
casa da melhor família de Dourados. E então ela responde.

“Concordo. Heidrun tava se lamentando onte
faltam só três meses. Agora que ela tá em uma família 
maravilhosa”. 

Retornamos do aniversário as 2:45 horas da manhã, todos exaustos e com muita

O dia começa tarde, muito tarde, afinal todos ficamos até perto das três horas da 
manhã na festa de aniversário da Jaqueline e bebendo muita cerveja. As mulheres da 
casa (Raissa, Celma, Heidrun e a Valentina) iam a uma fazenda localizada perto da 
cidade, mas como estavam com muito sono e bastante preguiça não foram, ficaram 
dormindo até perto do meio-dia. 

 

Também as duas (Valentina e Heidrun) quiseram tirar foto dos nossos cachorros, 
Billy que é branco e o Soneca que é negro e daí representa as duas (numa brincadeira 

Durante a festa envio foto para a Marli dizendo que (somente para incomodar) a 
casa da melhor família de Dourados. E então ela responde. 

“Concordo. Heidrun tava se lamentando ontem... Que 
faltam só três meses. Agora que ela tá em uma família 

da manhã, todos exaustos e com muita 

O dia começa tarde, muito tarde, afinal todos ficamos até perto das três horas da 
manhã na festa de aniversário da Jaqueline e bebendo muita cerveja. As mulheres da 

uma fazenda localizada perto da 
cidade, mas como estavam com muito sono e bastante preguiça não foram, ficaram 



 

Dormindo com o Soneca    No jardim com a Soneca 

 Então almoçamos em casa mesmo e na parte da tarde assistiram a filmes e 
tomamos tererê, além de conversarmos bastante. 

27-03 – Aprende as palavras “quase” e também “escuro” e conta que quase entrou em 
outro carro pensando que era eu que estava naquele carro para buscá-la. 

Incrível como o rendimento da islandesa melhora a cada dia, com novos conhecimentos, 
com perguntas sobre isso ou 
aquilo, mostrando interesse 
em retornar à Islândia e dizer 
para sua família que 
aproveitou o intercâmbio, 
tanto para conhecer novos 
lugares quanto no resultado 
de aprender uma nova língua. 

Heidrun faz um vídeo da 
Raissa com uma boca enorme 

falando e divulga nos grupos da família. 

 Celma nos passa informação de que sua amiga Marluce – aparentemente e 
conforme informações do ch. Dr. Zocolaro – sarou de todos os problemas que tinha de 
saúde e que não eram poucos. Não precisa ser um gênio para saber que a grande maioria 
eram criações de sua mente pois agora que começou a fazer faculdade de medicina 
ocupa todo o tempo com estudo e pesquisa na internet e outras coisas relacionadas, 
então não sobra tanto tempo para “acreditar” que está doente. Inclusive havia problemas 
também de ficar onde há wi-fi e uma série de outros problemas. 

28-03 – Conversamos muito no escritório sobre o passado, sobre intercambistas e tudo 
mais. A Raissa fala sobre uma carta que escreveu para a Valentina Veronese e quando 
terminou de escrever escondeu em sua mala. Valentina só descobriu quando chegou na 
Itália e que quando ela leu disse que chorou.  



 - Cadê a carta? – Pergunto. 

 A Raissa não tem pois enviou para a Valentina. 

 Então a Raissa pega o celular da Heidrun e envia mensagens para a Valentina 
Veronese para saber se ela gostava da família Veroneze que tinha ficado aqui no Brasil. 

 Fica com a Heidrun procurando fotos de amigas e conhecidos no facebook e 
dando risadas sobre as fotos. A Raissa fica com ciúmes de que todas meninas islandesas 
que ela vê são bonitas e diz “ah, não vou mais para a Islândia, lá só tem meninas 
bonitas”. 

 À noite Raissa e Heidrun conversam e riem, riem, riem por mais de horas e 
começam a lutar no sofá, chegando a uma sufocar a outra com uma “gravata” e filmam 
e enviam para o Eduardo Ura. 

 

Flores para as mulheres da casa 

29-03 – No final do dia está em casa a Heidrun descansando no sofá, daí chego do 
trabalho enquanto a Raissa está na calçada também acabando de chegar da escola com 
seu amigo japonês e em poucos minutos também o Igor e a Celma. Recebo da Valentina 
Veronese copia da carta que a Raissa tinha escrito para ela quando retornou para a Itália. 
Conto para a Raissa sobre a nova menina russa – Ksenia Nikolskaia - que virá para o 
Brasil fazer intercâmbio, ela reside em Mozhga na República da Udmurtia que fica 
perto da cidade onde nosso filho Igor fez intercâmbio (Votkinsky) e a mesma hospedou 
durante o intercâmbio do Igor uma italiana de nome Federica Chabloz que foi amiga do 
Igor e tudo mais. 

 Quando Celma chega a Heidrun vai abraçá-la para agradecer tudo que faz por 
ela. 



 Entrego flores para todas as mulheres da casa, 
Raissa ganha uma flor vermelha, Heidrun também 
ganha uma flor vermelha e Celma, minha grande 
esposa ganha quatro flores de cores diversas. 

 Vamos jantar no Tabinha onde tenho uma 
coisa para discutir com a Celma, sobre a vinda da 
nova intercambista e agora uma russa de nome 
Ksenia, residente na mesma região que  nosso filho 
Igor ficou e que em 2015-2016 hospedou uma italiana 
Federica que foi amiga do Igor. Mas minha conversa 
não foi nada amigável e nada resolvido também. 

30-03 – Agora ela começou a tomar banho de 
manhã, antes de ir para escola.  

Chego do trabalho já um pouco tarde, pois 
passei em amigo para comer um pequeno churrasco 
que foi feito para algumas pessoas, e depois de olhar 

os e-mails e fazer algumas anotações vou para cama. Heidrun come macarrão ao alho e 
óleo que a mãe fez e adora, chega até mesmo a repetir novamente e pergunta para a mãe 
como é feito este prato. 

 

31-03 – Viajo a trabalho para outra cidade e só retorno à noite, passo pelo Anglo e levo 
Heidrun para casa. No caminho ele nos lembra que é aniversário de sua mãe na Islândia 
que completa 43 anos. Quando chegamos em casa liga para ela e conversam pelo skype 
e Heidrun apresenta a todos nós para sua família islandesa. Aproveito para dizer que ela 
come demais aqui em casa e dá muito trabalho. Sua mãe diz que sou muito engraçado e 
sua avó diz que a Celma é muito bonita. 

 - Sua mãe tá muito velha. – Digo 

 - Não mais velha de você. – Responde Heidrun 



 Sobre as palavras que diz que aprende um pouco todo dia, hoje aprendeu 
“transa”, e então falo para ela que deve aprender palavras boas e não bobagens. Dá 
risada.  Chega encomenda que fiz da camisa da seleção da Islândia. 

 Quando sentamos no quintal de casa para conversar e também tomar um tererê a 
Raissa e a Heidrun continuam fazendo montagens de suas faces no celular, bem como 
brincando com os cachorros e depois começam a dar socos uma na outra. A Heidrun 
leva a pior pois não consegue bater forte na Raissa enquanto que a Raissa dá porradas 
muito fortes nas pernas da Heidrun.  Pela primeira vez passa em nossa casa a via sacra 
da Igreja São João Batista, onde param para orar pela sexta estação – Verônica limpa a 
face de Jesus.  Heidrun tira fotos do pessoal pois não conhecia esta ação da igreja. 

 

Via sacra da Igreja São João Batista em nossa rua. 

01-04 – Raissa e Heidrun continuam com brincadeira de agarra-agarra e “gravata” uma 
na outra, até que chego e pego o chinelo e bato nelas. Na Heidrun, por ser muito branca 
fica muito vermelho sua perna. Às 17 horas Heidrun vai para festa, conforme já 
informado antes. 

02-04 – Logo cedo, ao levantar-me, faço o pacote de areia e embrulho num papel de 
presente com a mensagem: 

 “Uma lembrança especial de nossa família”. 

 E já deixo pronto para quando fizer as malas de retorno à Islândia colocarmos 
dentro, assim como fizemos com os demais intercambistas. 

 Envio e-mail para o AFS para reserva da estudante intercambistas russa Ksenia 
Nikolskaia e aguardamos o resultado. Falo com Marli, com Brenda e com a Izabel 
(todos do AFS) para tentarmos colocá-la em nossa casa. Faço também a bandeira para 



colocar na porta do quarto assim como as dos demais que já estão e também coloco-a na 
relação de intercambistas que mantenho na porta da biblioteca. 

 Também nesta geração de intercambistas, ou seja, os seis últimos meses deste 
ciclo 2016-2017 as coisas parecem bem calmas, bem diferentes do primeiro semestre 
quando a agitação ou o estresse tomavam conta de todos. Também lembramos que 
quando tínhamos o Pieter-Jan sempre o Michel estava por aqui dormindo e quando era a 
Valentina a Brizhay também fazia a mesma coisa, agora não há isto. 

 Quanto a nova intercambista só podemos esperar agora pois tudo foi enviado, 
inclusive o e-mail abaixo para dar mais sustentabilidade: 

Fernanda e Rangel, boa noite. 

Meu nome é Walter Veroneze e sou pai hospedeiro já algum tempo. 

Hospedamos em nossa casa os garotos abaixo: 

! Pieter!Jan Slechten (Bélgica) 

! Valentina Veronese (Itália) 

! Deniz Yuisa Giray Gonzalez (Porto Rico) 

! Heidrun Lif Kristjansdottir (Islândia) 

Inclusive escrevi livros destes intercambistas e lhes enviei, e também 

participei da entrevista e festa de 60 anos do AFS Brasil (que por sinal 

foram muito bons). Estou no livro do AFS na página 59 estamos com o 

primeiro intercambista de nossa história (Pieter!Jan – Bélgica) que foi 

uma experiência maravilhosa, assim como as demais. 

Assim como em 21 de Outubro do ano passado, nossa casa foi 

hospedagem para 12 (doze) intercambistas e suas orientações em 

Dourados nos dias 23 e 23 Outubro, sendo 7 da Itália, 1 da Islândia, 1 

de Porto Rico, 1 da Costa Rica, 1 da Alemanha e 1 da Bélgica. 

E há vários anos venho solicitando para a Izabel um intercambista 

russo, pois sou apaixonado por aquela nação da qual já fui duas vezes 

e onde meu filho IGOR SANTANA VERONEZE fez intercâmbio pelo AFS 

também. 



Inclusive ficou na mesma região (Udmurtia) que esta menina  Ksenia 

Nikolskaia reside. Ela por sua vez hospedou uma italiana Federica 

Chabloz que foi amiga do Igor na Rússia durante o intercâmbio. 

Escrevi diversos livros sobre esta gigantesca nação (em todos os 

sentidos). E ele gostou tanto desta experiência pelo AFS que vai 

retornar agora no final do ano para fazer faculdade de Mecatrônica na 

cidade de Ekaterimburg na Ural Federal University. Também vale 

lembrar que ele está em vossos folders referente intercâmbio para a 

Rússia, nas páginas: 

https://canaldointercâmbio.com/2017/01/ensino!medio!no!exterior!

atrai!cada!vez!mais!brasileiros/ 

http://www.afs.org.br/category/fiz!intercâmbio!no!exterior/ 

Assim, venho solicitar que nossa família hospede a intercambista russa 

Ksenia Nikolskaia do application anexo que chega em Agosto próximo, 

pois entendemos que será um ano de grandes trocas e experiências 

maravilhosas. 

Contando desde já com vossa atenção, 

Agradeço.  Walter Veroneze e família. 

 Almoçam em nossa casa meus pais e meu irmão Adailton e sua esposa e filho. 
Tiramos fotos das coisas que a Valentina Veronese tinha nos enviado e mostramos que 
estamos fazendo para o almoço, bem como foto da Heidrun dizendo que ela come todas 
as coisas. 

 A Valentina responde que a Heidrun não come mais que ela. 

 Depois sentamos no jardim para conversarmos mais e muitas coisas. 

 - Que horas você voltou da festa ontem? – Pergunto para Heidrun. 

 - Meia noite. 

 - O que fez lá? Bebeu? 

 - Muita droga. – Damos risada. Diz-nos que eu e a Raissa somos loiros, pois não 
conseguimos entender o que sua mãe escreve em resposta a mensagem que enviamos. 



 Brinca muito com o Diego, meu sobrinho e com a Raissa, tomamos tererê e 
mostra a foto para a família da marca que ficou com a chinelada que dei ontem nela 
porque estavam brigando novamente (ela e a Raissa).  

 

Chinelada em Heidrun  Marca da chinelada  Marca da cintada 

 

Boneco em nossa casa e sobrinhos de Heidrun na Islândia 

 Entramos no assunto com a família sobre a vinda da Ksenia (russa) em Agosto e 
dizemos que não agüentamos mais a Heidrun aqui e ela diz “e eu também não vejo a 
hora de ir embora”. 

Descobrimos em primeira mão e escondidos nas coisas da Heidrun um momento 
importante em sua vida e na da Raissa. Durante as férias aproveitando o sol da Islândia 
e conseguimos provas também disso. Veja abaixo as duas tomando sol em Grafarvogur. 

 

 



E SEGUE O LIVRO... 

03-04 – Depois de passar e pegar a islandesa no Anglo vamos para a agência de turismo 
ver algumas coisas sobre a viagem da Raissa para o Canadá e também conversar sobre a 
possível vinda da intercambista russa e a ida do Igor para fazer faculdade na Rússia. 

 Chegando a nossa casa, a Heidrun ajuda a mãe a fazer a janta e depois fazem 
materiais para serem utilizados pela Celma na aula com o aluno altista que tem. 

Raissa se aproveita da 
Heidrun e faz ela lavar a louça 
novamente. 

04-04 – Heidrun não vem para 
casa no período da tarde, fica 
com a amiga de aula Vitória 
na cidade. No final do dia liga 
pedindo se pode dormir na 
casa desta amiga. A Raissa 

diz que não pode, mas é apenas para incomodar, pois na verdade pode sim e então a 
Heidrun diz “eu amo todos vocês ai”. 

 Recebemos caixa de chocolates e bolachas da Bélgica enviadas pelos pais do 
Pieter-Jan e também uma carta nos agradecendo pelo ano que passou aqui, bem como 
lembrando de nosso encontro em Roma, além da viagem de intercâmbio do Igor para a 
Rússia. 

 Brenda envia felicitações pelo aniversário da Valentina Veronese e nos 
questiona se temos contato com a Deniz, pois ela mesma foi questionada pela Deniz em 

uma mensagem dizendo que os voluntários do AFS não 
tinham vontade de fazer nada quando ela estava aqui, 
pois viu uma publicação realizada pelo pai hospedeiro 
do tailandês Peach ocorrido há semanas atrás e sugerida 
pelo IFMS. O desabafo da Brenda “essa menina 
continua estúpida”. 

Brenda também nos questiona se gostaríamos de fazer 
um vídeo de nossa família sobre sermos família 
hospedeira. Será um vídeo para a campanha em 
Dourados para conseguir mais famílias hospedeiras na 
região. Daí sacaneamos ela e dizemos que só se tiver 
pagamento, senão não vamos fazer nada mais, pois já 
fazem três anos que estamos nisso e só trabalho, eu 
gravo, a Celma grava, a Raissa grava e o Igor também 
grava essa mensagem. Mas também falamos que todos 
só nos deram trabalho “o Pieter só incomodava e comia 



todos os bolos, a Valentina só ficava fumando pra cima e pra baixo nem dormia, a 
Deniz nem vou falar né e a Heidrun só doente”. 

05-04 – Heidrun vai da casa de sua amiga para a escola, retornando para nossa casa 
após o almoço e nos conta que na noite anterior foi com amiga em padaria e lá 
encontrou um senhor que gosta muito de viajar e daí ficou sabendo que ela era da 
Islândia e deu para elas dois bolos de presente. 

 O Eduardo Ura, orientador dela vem em casa para fazer o acompanhamento 
normal deles.  

 Então quando chego do trabalho ele já foi embora e pergunto para Heidrun “o 
Eduardo esteve aqui”, “sim”, responde Heidrun, “e o 
que ele queria?”. 

 - Arrumou outra família e tá tudo certo pra eu 
ir. – Responde ela. 

 Faço uma cara de surpreso e então ela diz 
“não, nada não, tá tudo certo, só queria ver como 
estamos”. 

Também fica sabendo de um rapaz que fez 
intercâmbio na Islândia e gostou muito de lá, até fez 
uma tatuagem da Islândia em seu corpo. Combinou de 
encontrar esse rapaz para conversarem. 

 Recebo mensagem da Fátima Burin conforme 
abaixo: 

Boa tarde Walter. Terminei de ler o livro. Gostei do seu 

trabalho, mas confesso q foi um stresse ler td q vc 

escreveu. Vc , Celma e seus filhos merecem um premio por ter 

agüentado essa guria. Eu já sabia de td mas ler foi como viver. 

Jeesuuus. Sua família é maravilhosa. Perfeita. Só por Deus mesmo. 

Acho q ela estava testando a paciência de vocês. Meeeu Deeeus. Essa 

guria falta um pino eu acho. (mantido original). 

Conversamos sobre seu dia, sobre as novidades da nova intercambista russa que chegará 
em Agosto e também sobre o passaporte novo do Igor que já está disponível para 
retirada. 

 A Raissa diz para a avó Hermínia que a Heidrun disse que o pão dela não é bom. 
“Não, eu disse sim que é bom, é gostoso. Mentira da Raissa”, responde Heidrun. 



06-04 – Acordo na noite de 05 para 06 de abril as 0:18 horas e encontro a Raissa e a 
Heidrun ainda conversando na cozinha. Caramba! Não desgrudam. 

 Heidrun passa a tarde toda deste dia dormindo, quando a Raissa chega da escola 
do Senai, encontro elas na cozinha conversando e daí me contam que naquela hora que 
vi elas – de madrugada – na cozinha a Heidrun estava tomando leite, pois tinha comido 
veneno de rato.  

 

Dormindo novamente    Na piscina com irmã e amigos 

 Vamos aos fatos. 

Colocamos veneno para rato na cozinha e quando as meninas (Heidrun e Raissa) vão 
lavar a louça a Celma diz – “não mexam nisso que é veneno de rato”, e vamos dormir. 
Então de madrugada quando acordo encontro as duas na cozinha de “ti, ti, ti” e peço 
para irem dormir e volto para o quarto. No dia seguinte me contam que estava tomando 
leite porque a Raissa tinha dito para a Heidrun que era chocolate se ela não queria, então 
disse que não e quando terminaram de lavar foram dormir. Daí lembrou do chocolate e 
voltou do quarto para experimentar e pegou quatro semente de girassol e colocou na 
boca e não gostando foi ao quarto da Raissa com uma semente envenenada sobre o dedo 
e perguntou para a Raissa “você tá brincando que isso aqui é chocolate”, quando a 
Raissa viu ficou desesperada. E então ficaram apavoradas, foram na internet ver como 
fazer para vomitar e como a Heidrun não consegue colocar o dedo na boca para vomitar 
colocou o pincel de maquiagem para forçar o vômito, mas  não deu certo, daí bebeu 
leite gelado e foi dormir. A Raissa diz “pelo amor de Deus se você não tiver bem me 
acorda”. 

07-04 – Descubro que estava em risco ainda a vinda da russa Ksenia para nossa casa e 
um dos fatores principais para ganharmos esta batalha foi o e-mail que enviei no sábado 
para o comitê relatando muitas coisas que temos em comum com a Rússia.  

 Passo na Unigran e trago Heidrun para casa, e viemos conversando sobre as 
coisas daqui. Entrego para ela uma camiseta da seleção islandesa de futebol com o 
número 11 e seu nome gravado nas costas.  



 Vai ao cinema e por volta das 23 horas o Igor vai buscá-la.  

 Fico em casa registrando em conto o ato desastroso ocorrido anteriormente entre 
a Raissa e a Heidrun com o veneno do rato. 

SAIA MENINA VENHA RATO 

Uma adolescente, nascida numa ilha distante de tudo. Afastada 
pelo mar, isolada pelo gelo glacial que cobre todas as coisas por 
onde toca. Uma adolescente que sonha em conhecer um país 
caloroso, um lugar cheio de areia, fruta de todos os tipos, sol de 
manhã e sol a tarde, um lugar onde poderia provar várias 
comidas, sair às ruas de saia ou de short, onde poderia nadar 
numa piscina ao ar livre. 

Trabalha para juntar um dinheiro e pagar a realização deste 
sonho. 

Junta um monte de coroa islandesa e faz um depósito no banco de 
confiança. Busca na internet e escolas saber sobre programas de 
intercâmbio, bem como passagens e os melhores países para 
realizar este sonho tão antigo. 

Consegue enfim encontrar o que precisa e já começa sonhar em 
voar pelos mais de 9 mil quilômetros que separam a Islândia do 
Brasil. Quando chega em sua caixa postal as informações de que 
foi aceita, dá um pulo de alegria e se imagina rolando pela areia 
de uma praia cheia de cocais banhada pelo Atlântico. 

No mesmo dia começa a separar as roupas que trará para o 
Brasil, já sonhando com uma família maravilhosa, especial, 
“gente boa” como dizem que são os brasileiros. 

Segue com sua família ao aeroporto da capital onde embarca 
num gigantesco avião para cruzar a distância dos dois lares, 
prepara tudo e chora com sua mãe, sua irmã e todos os outros 
que estão lá para se despedirem. 

Ainda no portão de embarque volta a olhar para trás e joga um 
beijo para aqueles que ficaram. Adeus família, pensa ela em 
dizer, mas as palavras não saem. 

Horas e horas se passam enquanto ouve música, assiste filmes, 
come e dorme dentro da aeronave. Já sobre solo brasileiro sente 
o coração pulsar mais forte, o medo do novo invade a jovem 
moça islandesa. 



Cruza o portão da alfândega brasileira, já está em solo 
tupiniquim. Agora não tem mais como voltar. Embarca em outro 
avião, vai para longe das praias. “Oh, eu pensei que ficaria perto 
das praias”, pensa ela. 

Quando desce em terras do novo lar, encontra a nova família 
toda feliz a esperando. Abraços, fotos e um novo começo. 

Passam-se os minutos, horas, dias, e a convivência não era da 
forma que a moça sonhou, e então semanas se foram e diversos 
fatores contribuíram para que o sonho não fosse como planejado. 

Depois de ajustes aqui, ajustes ali, uma ordem veio “vamos 
trocar de família” e assim aquele colegiado de mulheres fizeram 
o que tinham de fazer e a moça sonhadora da Islândia foi para 
outro lar. Outra irmã, um novo irmão, outros pais. Tudo novo e o 
sonho retornou ao coração da sonhadora. 

Novamente passaram-se os dias e as semanas voaram, 
rapidamente quando se começa a aprender uma nova cultura, 
uma nova língua, a sentir que os dias possuem acontecimentos 
felizes, realizações que satisfazem. 

E aquela tristeza por ter deixado o lar natural para trás e não ter 
encontrado as tão sonhadas areias em seu caminho já não fazem 
tanta diferença assim. Lá se vão rapidamente mais alguns dias. 

E então, antes que tudo acabe, surge no seio desta família um 
acontecimento que pode paralisar tudo e a todos. Uma menina, 
também ainda jovem, leva dúvida ao coração da mais velha. 

Vou comer um chocolate, apenas um vou comer. 

E assim, estica suas mãos ao encontro daquele objeto que numa 
forma estranha pode até ser um chocolate, mas não é e nada nele 
lembra uma saborosa barra de cacau. 

Amargo sabor de uma ironia, uma brincadeira de criança faz a 
língua se encolher e não desejar o amargor daquela semente, 
uma semente, não de cacau, mas de girassol encantada com o 
poder de paralisar, de dormir, encantada com o poder de 
adormecer todo o corpo para o sempre, destinada não à uma 
pessoa boa mas a um roedor que se esconde por entre as frestas, 
através da podridão e da escuridão. 

Mas isto não é chocolate, é sim, algo incrivelmente horrível, do 
mal, que entraria em meu corpo, apoderando-se de minhas 



células. Não isto definitivamente não é chocolate. Não. Não, não 
é chocolate. 

Mas o bem passou por ai novamente e encontrou as inseparáveis 
irmãs abrindo seus olhos, olhando para seus corações e disse... 

Ainda não se acabaram os dias, muitos ainda serão felizes e 
muitos sois ainda se levantarão a cada novo dia até o dia de 
embarcar de volta ao mundo frio, onde não encontrará areia, não 
verá o Sol de manhã, nem o Sol de tarde. 

E então tanto uma como a outra proliferam sorrisos, gargalhadas 
pelos erros no mundo. 

E quando em casa retornar, ao lar pisar, lágrimas certamente 
dos olhos cairão e das alegrias deste recanto o coração pulsará 
sabendo que felizes foram os momentos, mesmo os mais escuros e 
de tudo um sorriso retratará nos contos perante a lareira. 

08.04 – Acorda tarde neste sábado, quase perdendo o almoço. Depois ficamos apenas 
em casa conversando e fazendo as coisas necessárias. O Igor 
conversa bastante tempo no skype com sua família de Votkinsky e 
diz para eles que vai estudar mecatrônica em Ekaterimburgo. O 
Konstantin, seu pai russo, fica feliz e diz que é um estudo muito 
respeitado na Rússia. Também falamos algumas coisas com eles, 
mas apenas para nos cumprimentarmos pois não entendemos nada 
do russo. 

No final do dia vão ao mercado comprar coisas para serem levados 
no dia seguinte no IAME Instituto Agrícola do Menor, onde os 
intercambistas vão conhecer a realidade das crianças deste 
instituto. 

 

Heidrun e alunos do IAME 

 Chegando do mercado a Heidrun e a Celma vão fazer macarrão ao alho e óleo. A 
bisavó Pierina está em casa e aprova o macarrão delas. Assim vemos também um monte 



de fotos de minha época com a Celma quando ainda namorávamos e fotos do 
intercâmbio do Igor na Rússia. 

  

No IAME com crianças. 

Depois as meninas Heidrun, Raissa e Dyeniffer começam com uma seção de arruma 
cabelo aqui, desmancha cabelo, arruma de novo e a história continua por um bom 
tempo. 

 - Isso Dyeniffer já que você quer ser cabeleireira vai praticando na Heidrun, se 
estragar, estraga o cabelo dela. – Digo. 

 Por volta da meia-noite vão lavar as louças, depois de assistirem novamente 
filme de terror. 

 Recebo mensagem da Fátima, colaborada do AFS, “Orgulhosa. A capa do livro 
da minha aconselhada é a mais linda até agora”, se referindo a capa provisória deste 
livro. 

09-04 – Heidrun e, Igor no volante, vão para o encontro com os demais intercambistas e 
voluntários em visita ao IAME. Os intercambistas Heidrun, Joshua e Valentina, além de 
vários voluntários do AFS vão ao instituto levar, além de produtos de higiene e alguns 
alimentos, também diversão e calor humano para a meninada que lá vivem. Inclusive a 
Elizangela, mãe hospedeira anterior de Heidrun, também foi e quando se encontraram 
no ponto de partida definido: 

 - Oi, você aqui? 

 - Oh, você aqui? 

 Uma perguntou para outra. 

 No IAME aproveitaram a manhã de domingo “jogando futebol, soltando pipa, 
fotografando, jogando dominó, também bilhar e muita conversa, muita mesmo”, 
conforme palavras da Marli, presidente do AFS local. 



 Almoço na casa de Hermínia ou da Ermania, conforme diz a Heidrun, e á tarde 
nossa casa cheia de mulheres, Celma, Raissa, Dyeniffer, Heidrun e Andrelaine e as 
meninas assistem filme de terror novamente  no quarto. Heidrun prefere dormir e perde 
grande parte do filme. 

 A noite digo para Heidrun que tenho que lhe mostrar que as palavras “paz” e 
“bonito” em islandês não estão corretas como ela me falou e que “paz” é uma coisa e 
“bonito” é outra.  

 - Vamos lá ver Heidrun no tradutor porque tá errado o que você me falou. 

 - Não tá errado não. 

 - Tá sim, o tradutor dá outra palavra. Ele diz que bonito é “FALLEGUR” e paz é 
“FRIÐUR”. 

 - Sim, pode ser, fallegur é antigo. 

 - Não é não. Vamos lá que vou te mostrar. 

 - É igual, pode ser dos dois jeitos. 

 - Não é não. 

 - Quem é o islandês, eu ou você? – Diz ela e então caímos na gargalhada e 
vamos ver e daí fica assim mesmo. 

 Depois ela pergunta para mim se “pai, você vai trabalhar amanhã?” e grito 
surpreendendo todos “claro, eu trabalho todo dia” e ela completa “não, você vai 
trabalhar em outra cidade amanhã?”. Então digo que ainda não sei, pois tudo depende 
do que acontecer durante o dia. 

 - Ok, é que amanhã depois da aula vai ter futsal. 

 Mas digo que pode ir e depois vamos buscá-la. 

 

Estava sem sono. 



 Envio mensagem para Brenda sobre o questionamento que a russa Ksenia me fez 
no VK russo, conforme abaixo e daí meus filhos ficam me incomodando, “nunca vi 
querer tanto assim uma russa” e então a Heidrun diz para eles “eu até vou embora um 
mês antes em maio para ela vir mais cedo para cá”. Então a Raissa responde “ainda 
bem”. 

 

 Então, eu não falei nada conforme foi pedido, vejam que foi ela que procurou 
informações a meu respeito. E daí conto para meus filhos e eles dizem, a Raissa na 
verdade, “o pai gosta mais dessa russa do que do dia em que nascemos”, “é verdade” 
confirma o Igor. E daí eu combinado com a Heidrun dizemos “eu vou embora um mês 
antes só pra russa vir antes também”, e então a Raissa diz “ainda bem que você vai 
embora antes”. 

10-04 – Heidrun não tem aulas na parte da manhã, somente no período da tarde e 
também depois das aulas tem jogo de futsal no Anglo. 

 Quando (eu e Raissa) vamos buscá-la as 18 horas, diz no carro “todo meu corpo 
tá morrendo”, representando o cansaço que está. 

 11-04 – Chego em casa e encontro Heidrun lavando suas roupas, inclusive a camiseta 
do Anglo? 

12-04 – No final da tarde Raissa e Heidrun ficam com alguns amigos tomando tererê na 
calçada de casa e depois que entram vamos ver os vídeos dos antigos intercambistas. 
Toda vez que Raissa vê alguma coisa diz para Heidrun que o outro era melhor, por 
exemplo. 

 A Valentina dançando a Raissa diz “a Valentina dança melhor que você”. 

 A Noora (finlandesa na época do Pieter) falando português, a Raissa diz “a 
Noora fala português melhor que você”. 

 Foto da Valentina, ela diz “a Valentina é mais bonita que você”. 



 E assim continua com várias coisas então a Heidrun diz “se você falar mais uma 
coisa vai embora daqui”. 

 E mesmo assim continua. Depois a Raissa começa a pegar os cabelos da Heidrun 
e a bagunçar e também enrolar no pescoço dela. 

 Então depois ela vê vídeo que estou a Heidrun diz que eu era gordo. 

 Heidrun diz “quando a menina russa tiver aqui e você vai falar para ela que os 
outros intercambistas faziam melhor que ela ou que eram melhor que ela, o pai vai bater 
em você”.  

 

Com os alimentos que a Valentina Veronese enviou 

 Senta em minha mesa de trabalho e diz que a música que estou ouvindo é muito 
ruim e que vai mudar, eu digo “não” ela é muito boa, a Celma completa “é deprimente 
essa música” e daí trocam. Colocam Of Monsters and Men. 

 Às vinte horas eles vão para o “Água Doce” festejar aniversário da Luana e vão 
Igor, Heidrun e Raissa, jantam por lá e depois vão para outra festa onde são convidados, 
mas como a Raissa não tinha idade para entrar então o Igor trouxe ela para casa, mas 
acabou que todos vieram embora pois o dia seguinte era de trabalho também. 

13-04 – Combinam de irem jogar tênis no Clube Indaiá, a Raissa diz que a Heidrun é 
muito ruim “vê se joga direito hein, porque você é muito ruim”, então Heidrun diz “não, 
o pai falou que eu jogo muito bem, melhor que você”.  

 “Não acredito que o pai falou isso, é verdade pai?” – Pergunta a Raissa. 

 - Sim eu falei. – Respondo. 

 - Você é mentiroso em pai. – Fala a Raissa. 



Durante o dia, ganho um “ovo de Páscoa”, mas em forma de ovo mesmo cozido, ficou 
muito bonito (a foto está abaixo) e daí 
tiro uma foto e falo “você não sabe tirar 
foto Raissa, as minhas que ficam 
bonitas”, mas a Raissa discute e diz que 
as dela ficam melhores. Então tira uma, 
tira duas... três fotos e daí tá tudo certo. 
Então pergunta para a Heidrun qual 
foto ficou melhor a dela ou a minha. 
Quando a Heidrun escolhe é a foto da 

Raissa então a ela toda contente diz “tá vendo pai ela escolheu a minha” então a 
Heidrun diz rapidamente “não, não é a outra, eu escolhi errado”.  

 - Fica quieta Heidrun, você tá falando isso só porque era a minha foto. 

Tempo Depois: 

 - Pai será que a Ksenia tem olhos claros ou escuro, queria tanto escrever para ela 
vir logo pra cá. – Diz a Raissa e fica olhando a Heidrun. 

 Heidrun diz “olha a cara de vocês”. 

 Quando lhe pergunto o que vai levar do Brasil para a Islândia diz: Tererê, leite 
condensado, paçoquinha e ainda não sei o resto. 

 Vai para casa da Andrelaine e de lá vão para a balada. Quando volta dorme na 
casa da Andrelaine. 

14-04 – Sexta-feira santa, volta para casa em torno de umas dez horas da manhã, pois 
vamos almoçar no sitio no Panambi. Lá bastante comida a base de peixe; peixe 
ensopado, peixe frito, bacalhau, arroz, feijão, macarrão, quiabo, polenta e salada. 

 É a primeira vez que vai para o sítio e se apaixona. Logo que chega e depois de 
se apresentar para o pessoal, vai com a Raissa andar por todo o lugar, ver as árvores 
frutíferas, a plantação que nessa época é milho e os bichos do lugar, portos e galinhas. 

 Quando estamos 
almoçando a Raissa pergunta 
quem lá de casa você gosta 
mais? E ela para se sair bem 
diz que quem mais ela gosta é 
o Soneca. Depois ela tira uma 
foto minha e do Igor e a Raissa 
de novo pergunta quem é mais 
bonito o pai ou o Igor e ela 
responde “essa árvore aqui no 



fundo”. 

 Ficam o tempo todo tentando pegar os porcos, dar comida para eles e até diz 
para a Raissa que tem um porco lá que é parecido comigo. Tirar foto com porco e ainda 
junto com a mãe dá uma mamadeira para ele. 

A noite vamos jantar na avó Hermínia e novamente pratos a base de peixe pela sexta-
feira santa.  

A russa Ksenia Nikolskaia entra para o grupo de whatsapp da família e começa 
conversas com Igor, Raissa, Heidrun e também Deniz. 

15-04 – Logo de manhã deste sábado vai à cabeleireira e arruma o cabelo. Pra mim 
ficou igual estava mas sabe como são as mulheres, sempre tá diferente. Daí fica o resto 
do dia perto dos espelhos olhando como ficou. Logo após o almoço vai tomar sol, mas 
queima só um pouquinho e diz que ficou “preta”. No final do dia ajuda a Raissa a passar 
roupas. 

 

Diz que passava roupas 

 Descobrimos o que torna a Raissa e a Heidrun inseparáveis, são seus apelidos, 
Cú e a Bunda, que o Igor deu para elas, pois onde uma está a outra pode se saber que 
está grudada também. 

Jantamos todos juntos à mesa quando Celma retorno da missa de Sábado. 

 - Mãe é verdade você e o pai escondeu olhar 43? – Pergunta Heidrun para a 
Celma. 

 - Não entendi.  

 - Você e pai se escondeu olhar 43? – Repete ela. 

 - Não entendi de novo. 



 - Ela quer dizer que nós nos conhecemos quando estava tocando a música Olhar 
43 do RPM. – Digo eu. 

 - Eu quando conhecei a 
Celma estava no Menodora num 
festival e com um peitoral de 
camisa aberta e ela viu e fez assim 
com a boca (imitei uma mulher com 
a boca aberta quando vê um galã) e 
todos riram e daí ela me falou “você 
é o homem da minha vida”. 

 - Duvido pai, você era mais 
magro que o Igor. – Fala a Raissa. 

 - Eu tenho tudo gravado 
Raissa no celular. – Todos dão risada e o Igor complementa, pai naquela época nem 
celular tinha. 

 Então Heidrun conta uma história da mãe dela quando conheceu seu pai. 

 Enquanto isso terminados de comer e a Heidrun vai tomar Coca-Cola então a 
Raissa diz, isso ai dá celulite, e Heidrun sem entender até que a Raissa explica o que é. 
E ela tira “sarro” pois a Heidrun já tem e ela diz “eu não tenho”. 

 - Claro você é criança ainda. – Diz a Heidrun. 

 - Mas a mãe também não tem. – Diz a Raissa. 

 - Eu sou uma mulher especial. Você não é. – Responde a Heidrun. 

 Depois de tudo ela nos traduz um texto que escreveu para o AFS da Islândia 
sobre seu intercâmbio, segue abaixo: 
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Sjö mánuðir í Brasilíu 
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Hæ hæ, ég heiti Heiðrún Líf og er skiptinemi í Brasilíu. 

Þetta er besta lífsreynsla sem ég hef upplifað! Ég er búin að læra svo mikið á þessum 7 
mánuðum og á bara 4 mánuði eftir. Ég er alls ekki tilbúin í að fara heim strax! 

Á þessum mánuðum hafa tilfinningarnar mínar farið upp og niður. Einn daginn er ég 
ekkert smá ánægð og allt gengur svo vel en svo næsta dag líður mér frekar illa og með 
heimþrá. Ég þurfti að skipta um fjölskyldu og það er bara allt annað líf, þau hafa hýst 
þrjá skiptinema áður og kunna rosalega vel á þetta allt. Eftir að ég skipti um fjölskyldu 
hefur allt gengið svo vel og mér líður miklu betur núna. Ég er líka farin að læra 
portúgölskuna miklu betur. 

Ég fékk svakalega mikla heimþrá fyrstu mánuðina en svo breyttist allt í einu allt ég fór 
að skilja hvað fólk var að tala um og gat tekið þátt í samræðum og tjáð mig betur. 

Ég mæli svo 100% með að fara í skiptinám en auðvitað getur líkað verið rosalega erfitt 
á tímum, maður er að fara frá fjölskyldunni sinni og vinum en maður eignast bara nýja 

og fleiri vini.  

Heiðrún Líf Kristjánsdóttir, skiptinemi í Brasilíu 2016-2017 

Em tradução aproximada: SETE MESES NO BRASIL 

Oi, eu sou Heidrun Lif e sou um estudante de intercâmbio no Brasil. Esta é a melhor 
experiência da minha vida! Eu tenho aprendido muito nesses sete meses e só me resta 
quatro meses. Eu não estou pronta para retornar ainda! Durante estes meses, as 
minhas emoções subiram e desceram. Antes quando cheguei eu queria ir embora, e não 
me sentia bem. Eu tive que trocar de família e uma nova vida, totalmente diferente se 
tornou, eles têm hospedado três estudantes de intercâmbio antes e isso foi muito bom. 



Depois que eu mudei de família tudo tem ido muito bem e me sinto muito melhor agora. 
Eu também estou começando a aprender Português com mais facilidade.  

No primeiro mês que eu estava aqui fiquei muito triste e com muita saudade de casa. 
Mas quando comecei a entender o idioma e a me comunicar as coisas ficaram 
melhores. 

Gostei muito de fazer intercâmbio, mas é muito difícil deixar sua família e amigos e ir 
para outro lugar, mas você faz um novo lar e novos amigos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hora de dormir, 0:30 da manhã. – Raissa, amanhã tem que acordar cedo, no máximo 
7:30 hs vamos sair. Digo para Raissa que fala “é verdade”. Então a Heidrun diz 
“amanhã, ahhh!! Logo amanhã! Verdade? 

 - Sim. – Responde a Raissa. Então ela fecha o notebook. 

 A Raissa então diz “é brincadeira do pai”. 

 Ganhamos todos ovos de Páscoa da Celma, Heidrun que não gosta de chocolate 
só ganhou estes ai. 

 

Heidrun e seus chocolates 

16-04 – Vamos almoçar na Dna Geruza. Quando chegamos lá falo para Heidrun pegar 
uma cerveja. Ela vai para a cozinha pedir para a Celma a cerveja e daí falo para o Igor 
“quer ver a Celma já brigar”. E não dá outra quando a islandesa fala “o pai quer 
cerveja” a Celma diz “Walter você trouxe cerveja por acaso?”. 

 Heidrun quer saber porque chamamos ela e a Raissa de “cú e bunda” daí faço a 
explicação para ela, “aqui no Brasil quando uma coisa é muito junta falamos que é 
como carne e unha, mas que para elas demos o  nome de cú e bunda e mostro o que é 
bunda e o que é cú. A Raissa cai na gargalhada pois acha engraçado minhas 
explicações. 

 Almoço muito gostoso e divertido na casa de minha sogra. Voltamos para casa 
na tarde do domingo chuvoso e vou escrever partes deste livro e partes do livro do Igor 
sobre seu intercâmbio na Rússia. 

 À noite jantamos juntos novamente e a Celma reclama que como muito rápido, 
então começo a comer muito devagar, mastigando como uma tartaruga comendo seu 



alimento, mastigando muito devagar como em câmara lenta desses filmes que 
assistimos. Então a Celma briga comigo. Heidrun só dá risada. 

 - E Heidrun quando você for embora vai dizer “ainda bem que sai daquela 
família louca”. – Digo. 

 - Louco é só você Walter. – Diz a Celma. 

 - Todos são loucos só a mãe não é. – Completa a Heidrun. 

17-04 – A Celma vê novamente o rato que o Igor 
tentou matar no dia anterior. E novamente não 
conseguimos, daí vamos colocar veneno mas temos 
que fechar as portas para os cachorros não 
comerem e também nem a Heidrun.  

 Mas quando vêem o rato a Celma e a 
Heidrun fazem um escândalo que até os vizinhos 
ficam preocupados. 

 Ela pede para dormir na rede na área. Sem 
problemas, pode tentar se não conseguir então vai 
para o quarto. Daí a Raissa faz a mesma coisa. Vai 
dormir na rede também. 

18-04 – Acordo por volta das 5:30 horas da manhã 
e não é que elas realmente dormiram na rede; as 

duas. 

 Como a Celma viajou para Campo Grande à trabalho, as meninas ficaram para 
fazer a janta e foi um sofrimento. Disse que iam fazer strogonoff, mas deu um trabalho 
danado. Chego à cozinha justo na hora que estão cortando cebola para a receita e digo 
vou ler um poema que fiz, “tá bom” diz a Raissa e então digo o título “Ksenia em 
Dourados”, então a Raissa diz “humm!” e a Heidrun também “humm!”. 

 A Raissa fazendo o trabalho com óculos escuros e a Heidrun chorando quando 
termino de ler o texto e diz “muito bonito o texto”, mas na verdade não era isso, estava 
chorando por causa da cebola. 

 Jantamos a excelente comida que fizeram, além de strogonoff tinha lasanha. 
Olha só! Daí falei o que tinha que ser feito, limpar a cozinha, lavar a louça, arrumar o 
fogão e a mesa. 

 - Pai que horas que o senhor vai dormir? – Pergunta a Raissa. 

 - Daqui a pouco. 

 - Ainda bem. – Diz a Heidrun. 



 

Onde compraram esses vestidos? 

 19-04 – Heidrun não vai à escola, acorda com dores no estômago. Almoçamos na casa 
da avó. A janta também é na avó, enquanto a Celma retorna de Campo Grande para 
nossa casa. No caminho para a janta a Heidrun diz que sonhou que a Ksenia (russa) 
tinha chegado em nossa casa enquanto ela estava aqui e daí eu ficava falando “Ksenia 
daqui... Ksenia dali.... “ e ela ficava com ciúmes. 

20-04 – Muita chuva em Dourados e região e o dia transcorre normalmente. À noite 
levamos Heidrun para a casa da Valentina de onde vão para uma festa.  

Ao sair Raissa pergunta para Heidrun se ela vai voltar ou dormir na Valentina. – 
“Vou dormir na Valentina”, responde Heidrun, então Raissa completa “pensa na hora 
que você vai voltar então, né? E se cuida tá”. No caminho vamos conversando e ela diz 
que está falando com a nossa nova filha Ksenia que chegará em Agosto. Diz que falou 
para ela que é muito bom ela vir para cá pois também tem gostado muito da família. Diz 
que o pai vai ficar falando Ksenia, Ksenia pra todo lado e que a Raissa vai ficar com 
ciúmes, então queria ter uma câmera para ficar vendo como ia ser. A Raissa diz que ela 
não pode ser inteligente pois já é bonita e se ela for as duas coisas vai bater nela e que o 
pai vai gostar mais da Ksenia do que dela mesma, então a Heidrun fala que não, que o 
pai gosta mais da Heidrun do que de todos. 

 - É bem provável que a Marli vai te perguntar sobre a vinda da Ksenia, como 
que está lá em casa? – Digo. 

 - Quem a Marli? A é mesmo. – Responde a Heidrun. 

 - Diga pra ela, se perguntar, que eu coloquei fotos dela para todos os lados, nas 
paredes pela casa. 

 - Tá, deixa que eu digo. 

21-04 – As 18 horas vamos buscar Heidrun de volta, mas ela nos diz que a Marli não 
perguntou nada da Ksenia. Então tá bom né. 



 A Celma fica tomando soro no hospital enquanto vou buscá-la, e quando a 
Valentina abre o portão da casa diz “oi Igor tudo 
bem?”, mas não era o Igor era eu. 

 - Quem tá no hospital? – Pergunta a Heidrun. 

 - A mãe. – Respondo. 

 - Poxa o que ela tem? 

 Quando chegamos para pegar a Celma no 
hospital e Heidrun diz “você tá com muito doente?”. 

22-04 – Durante o almoço digo que a Ksenia mandou 
mensagem para dizer para a “menina que está ai manda 
ela embora”, então Heidrun diz “eu?”.  Sim, foi o que 
respondi. 

 - Não, ela gosta eu muito. Disse que eu sou 
irmã dela. – Responde Heidrun. 

 Depois de pintar as unhas Heidrun e Raissa vão com o pessoal do AFS 
novamente ao IAME para a entrega de livros que haviam ganho. 

 Então as 21:45 hs vão ao salão para se arrumar. Daí nós falamos quando sai: 
“cuidado”, “cuidado”, “cuidado”, “cuidado”, algumas 40 vezes por ai. 

 “Cuidado”. 

 Vão naquela famosa festa da Royal. Grande coisa! 

23-04 – Chega em casa por volta das 16 horas. Ao retornar da festa dorme na casa da 
Emily, sua amiga que foi junto com ela. E nos conta que a Emily beijou o Eder 
Carrilho. Por sua vez o Eder foi na festa com intenção de beijar a Heidrun e acabou 
beijando somente a Emily. 

 Quando jantamos na avó Hermínia a Raissa faz a Heidrun comer gordura de 
porco com ovo de páscoa acreditando que é doce de leite. Depois vão assistir vídeo da 
festa da Royal que foi na noite anterior e fica tentando imitar o movimento/gesto 
“sarrada no ar”, movimento de músicas de funk. 

24-04 – Incrível a Raissa e a Heidrun fazem grande parte da janta. Meu Deus!!!!! 

 “Mãe tira a Heidrun da cozinha, ela não sabe fazer nada”, diz a Raissa e a 
Heidrun então “eu sei sim” e mostra o dedo para ela.  

 “Vai ficar tudo ruim esse macarrão mãe”, continua a Raissa. 



 Raissa retorna do dentista e depois de três anos é retirado a aparelho dentário 
dela, então fica toda hora se olhando no espelho. A Raissa olha os dentes e a Heidrun o 
cabelo.  

 

Perdidas na praia 

 Raissa e Heidrun ao invés de lavarem a louça começam a dançar na cozinha uma 
com a outra e dizem que estão ensaiando dança sertaneja. 

25-04 – Coloco veneno para rato e mostro para Heidrun que este não pode nem ser 
encostado pois é muito perigoso. “Tá bom não vou comer”, diz ela. Mais tarde quando a 
Raissa vê o veneno vai e diz para ela “Esse não é para comer”, então ela diz “o pai já 
me mostrou”. 

26-04 – Dezenove graus centígrados, é a temperatura no final da tarde em Dourados e 
Heidrun, garota vinda do estremo frio islandês anda com coberta e meias nos pés por 
todos os lados, dizendo que está muito frio. 

27-04 – Chegamos em casa e Raissa e Heidrun estão secando as louças. Vai cair uma 
tempestade.  

 Heidrun vai com a mãe fazer ginástica em academia. 

28-04 – Heidrun não tem aulas no período da tarde, volta mais cedo para casa e no final 
do dia vai para casa de sua amiga Andrelaine onde passará a noite. 

29-04 – Perto do meio dia, Heidrun e Raissa retornam para casa depois de passarem a 
noite na casa da Andrelaine que são duas quadras daqui. E Heidrun diz que vai fazer 
junto com a Raissa a janta, uma espécie de sopa. Vamos aguardar. Enquanto que eu e o 
Igor estamos assistindo aulas de russo. 

 Às 15 horas vão para o Indaiá. 

 Quando voltam já passaram no mercado para comprarem os ingredientes para 
fazerem a tal sopa, mas faltou e daí mudamos os planos, vamos jantar fora. 



 Enquanto a Celma vai à igreja ficamos conversando e vem em casa minha mãe e 
também a Andrelaine e descobrimos que na Islândia quase ninguém se casa, afinal de 
todos que a Heidrun diz são separados ou solteiros, mas seu pai casa com todas as 

mulheres. 

 No restaurante que pretendemos ir não 
tem lugar, está muito cheio, então vamos para 
outro, vamos para o Restaurante Tabinha 
novamente pois as meninas querem comer 
strogonoff. Lá conversamos de tudo, sobre os 
antigos intercambistas e as alegrias que nos 
deram e o que aprontavam de “cagada” e 
também o que gostavam de comer. E lembra 
que quando mostrei o documento que tenho no 
escritório de todos os intercambistas que 
passaram por nossa casa e tinha dito para ela 
que o Pieter-Jan era gay ela acreditou. 

No final a Heidrun disse para a Raissa a 
lista por seqüência de irmãos que ela mais 
gosta, seria: Igor, Thelma, Daniele, Franciele, 

Billy, Soneca..... Raissa. Veja que a lista é bem sugestiva afinal Billy e Soneca são 
nossos cachorros. E então a Raissa diz a preferência dela quanto aos intercambistas e lê 
na seqüência de todos que ficaram aqui e também  a menina russa que virá e depois 
aparece a Heidrun. 

 Heidrun pede para tirar foto de nossa mesa e envia para o grupo da família e 
escreve “jantar da família no Restaurante Tabimba”, na verdade é Restaurante Tabinha 

 Dna Hermínia sonha que a Heidrun ficou grávida. Às 5 horas da manhã ela 
chega na casa da dna Hermínia e diz que está grávida de gêmeos. 

 Contamos também sobre nossa viagem à Rússia em visita ao Igor e sua família 
onde participamos do banho russo e contamos que os homens tem que bater o “pipi” 
sobre a mesa, então o patriarca de lá bateu, depois o Igor, depois o Andrei que não fez 
nenhum barulho na mesa e depois eu... Muita risada novamente. 

 Andrelaine que também foi jantar conosco conta que um dia destes a Heidrun foi 
em sua casa e quando ela chegou perguntou “como você veio”, e a Heidrun respondeu 
“eu vim com pé”, na verdade queria dizer que tinha ido à pé. No caminho de casa a 
Raissa diz, você é muito gorda Heidrun e ela responde “gorda e gostosa”. 



 

Jantando no Tabinha 

 Não agüentamos de tanto rir neste jantar e voltamos para casa onde a Heidrun e 
a Raissa começam a se agarrar e a brigar e não param, até que dou uma cintada em uma 
e uma cintada em outra, onde ficam as marcas. Heidrun fica apavorada que aqui no 
Brasil os pais dão cintadas ou batem nos filhos para o aprendizado deles em alguns 
momentos, pois diz que na Islândia nunca viu isso. 

 Depois Heidrun pergunta para a mãe “mãe o pai bateu Raissa e Igor quando 
você era crianças?”, Celma responde: “sim aqui é normal isso”. E as meninas vão para o 
quarto discutir isso e comer batatinhas. 

30-04 – Acordamos logo pela manhã num domingo de abril e com bastante frio. Como 
combinado acordamos todos e vamos ao Paraguai fazer algumas compras. Passamos o 
dia todo por lá e retornamos perto das 18 horas para Dourados. Organizamos as 
compras e Heidrun vai para festa de aniversário de amiga. 

01-05 – Um frio danado neste feriado do Dia do Trabalhador. Andrelaine, Raissa e 
Heidrun assistem novamente filme de terror no quarto da Raissa com luz apagada. Vou 
lá sorrateiramente e abro a porta de um vez e a Raissa quase cai da cadeira pelo susto e 
a Heidrun um griteiro só. Depois por trás da casa e pela janela do quarto da Raissa 
espirro aromatizante e elas entram num griteiro só novamente. No inicio da noite vão 
com o Igor ao shopping. 

 Heidrun diz “eu passo mais vergonha com esse pai do que com meu pai da 
Islândia”, em alusão as bagunças que fizemos no Shopping China e no Planet Outlet no 
dia anterior e que gravou em seu celular. Dorme com a Raissa para lembrar os velhos 
tempos. 



 

Heidrun e Fátima Burin    Heidrun e Eduardo Ura 

02-05 – Não está muito bem e vem embora mais cedo por causa de gripe. No final do 
dia temos a visita da Fátima e também do Eduardo para conversar com a intercambista 
sobre como andam as coisas. Várias são as perguntas que são feitas para saber como ela 
está e em um questionamento ela responde “é tipo assim... tipo assim... tipo assim... é 
tipo assim” e daí não sai disso e todos riem. 

03-05 – Heidrun não vai à escola pois não está bem; gripe. 

04-05 – “Mãe tem muita festa, sexta e sábado também, acho que não vou em todas não, 
vou escolher”, diz Heidrun para a mãe. 

05-05 – Enquanto vamos para a apresentação de Ballet Russo pela Companhia Russian 
State no Teatro Municipal de Dourados que haverá em Dourados, Heidrun vai para casa 
de amiga pois tem também uma festa de aniversário. Retornamos do espetáculo por 
volta das 23 horas e Heidrun chega um pouco depois.  

06-05 – Durante o almoço toma um 
“coco” da mãe pois convida a Raissa 
para irem para a piscina, sendo que 
nem ao menos sarou da gripe que 
passou a semana toda tomando 
remédio, chás e faltando à escola. No 
final da tarde, tomando chá, conta 
sobre o susto que levou quando sua 
amiga, no dia anterior, estava 



dirigindo e passou por uma rua que não era preferencial gritando muito alto para ela 
parar. No final do dia vai à festa de aniversário de amiga (mais uma festa).  

07-05 – Deus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ao acordar descubro que nasceu uma samambaia no 
tênis da Heidrun. No período da tarde vai para casa da Andrelaine e retorna somente ao 
anoitecer.  

09-05 – Após retornar da escola, apenas dorme, assiste filmes, dorme, assiste filmes. 

11-05 – Chego em casa e me escondo, quando Heidrun vai voltar da cozinha para a sala 
apareço repentinamente e ela leva um susto daqueles.  

12-05 – Aniversário de minha mãe, Hermínia, e o jantar comemorativo é em sua casa. 
Muita comida, bebida e risadas marcam a noite. Depois um bolo para fechar a noite com 
chave de ouro. 

 

Heidrun, Hermínia e Raissa na foto aniversário da avó. 

13-05 – Vão para cidade fazer compras para os dias das mães. 

14-05 – As meninas vão com a Celma para o sitio no Panambi para almoço onde 
comemoram o dia das mães e eu e o Igor ficamos com minha mãe. Quando chegam de 
volta eu me escondo atrás da mesa da área e espero Heidrun chegar perto então saio de 
repente e então... gritos, gritos... gritos, outro susto.   

 Vou dançar imitando vídeos da internet e Heidrun grava escondido minha 
performance. Vamos jantar na casa de minha mãe. 



 

Com amiga Clara na escola  Com amiga Emily na escola 

 - Raissa você não vai levar biquíni hein, nessa viagem! – Eu falo para Raissa e 
então Heidrun diz “biquíni para Expoagro?”. 

 - Quando eu tinha cabelo longe eu prendia assim e doía o pescoço. – Na verdade 
Heidrun quis dizer que tinha cabelo comprido. 

15-05 – Voltamos a noite do aniversário do Adailton, meu irmão, que completava 41  
anos de idade e como eu só ouço música russa Heidrun diz “nossa, a Senia vai cantar 
setinho essas músicas quando ela chegar”, na verdade ela queria dizer que quando a 
Ksenia chegar vai cantar certinho as músicas. E daí ficamos incomodando ela que a 
Ksenia enviou mensagem pelo dia das mães e também que ela vai dizer quando estiver 
aqui “pai e mãe eu quero ficar com vocês em casa não quero sair não”. 

16-05 – Heidrun escreve mensagem para colocarmos no livro 
sobre o intercâmbio que o Igor fez na Rússia: “Eu acho que a 
Rússia é um país bem interessante. Eu sempre achava que a 
Rússia era perigosa porque em filmes eles são sempre pessoas 
do mal e tiranos. Mas o pai me disse algumas coisas da Rússia 
e me mostrou fotos, como por exemplo, cidades lindas e 
escolas de lá, aí eu pensei “talvez a Rússia não seja assim”. 
Eu não acredito que o Brasil é mais perigoso que a Rússia, 
mas infelizmente isto é verdade. Eu já vi fotos e vídeos sobre o 
intercâmbio do Igor e eu achei que foi muito legal. A Rússia 
parece muito diferente do Brasil e então eu lembrei que o Igor 
me disse que lá tudo é diferente mesmo. Eu vi o alfabeto russo 
e eu acho que é impossível entender! Esse ano ele vai retornar 

pra lá novamente para fazer sua faculdade. Eu acho que isso é muito importante 
manter o contato que foi criado com a família de lá e com a cultura. Quando eu 
retornar para minha casa na Islândia eu quero conservar o contato com minha família 
brasileira, os Veroneze e também os amigos que aqui fiz e um dia retornar ao Brasil. 
Eu acho que o intercâmbio muda as pessoas de uma forma boa. A Raissa me disse que 



quando o Igor retornou da Rússia ele tinha mudado bastante e era uma pessoa 
melhor.” 

 Ela passa pelo escritório e vê que eu, Igor e três amigos estão todos de vermelho 
e pergunta para mãe “porque estão todos de vermelho? E de óculos?”. 

 

Flavio, Gustavo, Walter, Igor e Pedro 

17-05 – Heidrun vai com Raissa, Andrelaine e amiga Valeska para o show da Marília 
Mendonça e Paulo e Jean no parque de exposições da cidade. 

18-05 – Não vai para escola pois deve estar desmaiada, pois chegaram de madrugada do 
show que foram na Expoagro e infelizmente não avisa o rapaz do transporte e o mesmo 
passa em nossa casa no horário de sempre e fica nervoso. Sua calça chega toda cheia de 
barro, deve ter sentado no chão. 

19-05 – Chego tarde do serviço, pois estava trabalhando na 53 ͣ Expoagro, e daí tenho 
que levar as meninas para o show do Loubet e duns tais de Munhoz e Mariano, mais 
uma porcaria sertaneja brasileira, mas fazer o que deixa ir assistirem debaixo desse 
tempo chuvoso. Por lá encontram o Jucemar e a Jaqueline, chegam de madrugada 
novamente. 

20-05 – Chuva, mais chuva e chuva que não pára. Mas mesmo assim, como não 
consegue vender seu ingresso do show Heidrun decide ir com amiga. Mais um show na 
53 Expoagro, desta vez de o DJ Dennis e também Henrique e Diego (bom, nem preciso 
colocar minha opinião aqui sobre eles também), mas como é novidade Heidrun deve ter 
um bom show. 

 



 

Jaqueline e Jucemar com Heidrun   As gatinhas na Expoagro 

21-05 – A chuva que não pára continua incansavelmente até o final do dia. 
Aproveitamos para ficar em casa e apenas sair para almoçar na casa de minha mãe e 
retornar para acompanhar os trabalhos do pessoal na Expoagro. Um dia fantástico para 
ficar na cama. 

 

Que susto!    Coragem amigo 

26-05 – Diz que vai preparar uma comida islandesa para nós. Mas como tenho um jantar 
com pessoal da empresa fica para o Sábado. Heidrun envia as mensagem abaixo para a 
Celma: “Meu amigo vai leva gente pra nossa casa até um pouco e talvez Igor posso 
leva gente. O mãe, eu e Valentina posso ir pra casa da meu amigo a noite e come pizza. 
Aí meu amigo vai leva. gente depois gente come pitsa. E Valentina dormir na nossa 
casa? É bem perto nossa casa” (mantido o original). 

No inicio da noite passa em casa juntamente com a Valentina e o Davi (um 
intercambista italiano do Rio Grande do Norte, que está passando o mini-intercâmbio 
aqui) para saírem e comerem pizza.  



 

Isso que é gostar da seleção 

27-05 – Retornam do encontro com o italiano Davi as duas horas da manhã. Pelo amor 
de Deus!!!!!! Valentina dorme em nossa casa. Vamos todos à igreja. Raissa não pára 
quieta e toda hora está desamarrando os tênis da Heidrun. Faço ela tomar hóstia. Depois 
da missa vamos jantar no Cupim do Boi, comida gostosa. E lá Heidrun diz que eu faço 
ela passar mais vergonha que o pai verdadeiro dela, mas isso ela já falou antes também 
e ela ainda faz montagem dessa foto horrível, olha só! 

28-05 – Celma e Igor vão ao Paraguai fazer algumas compras. Eu fico com Raissa e 
Heidrun que levantam por volta do meio-dia. 

 - Meu sobrinho perguntou para minha mãe a Heidrun não mora mais aqui? – Diz 
Heidrun sobre mensagem que recebe de sua mãe da Islândia. 

 

Jantando no Cupim do Boi     Montagem (feia) 

                         Passam a tarde assistindo filmes (Heidrun, Raissa e Andrelaine). 



 

Estou com um pouquinho de fome 

28-05 – O dia tão esperado chegou! Vamos poder experimentar uma comida da Islândia 
e no controle da cozinha Heidrun. Qual prato? Um tal de Sodin fiskur med karteflum  
(Peixe com batatas cozidas), que é com batatas, filé de peixe e manteiga. Heidrun 
aproveita que seus orientadores estão em casa para preparar este delicioso prato 
islandês. 

 - Não tá pronto ainda Heidrun? – Pergunta a Celma. 

 - Não, acho um pouco mais tempo para bom. 

 Vamos jantar, muito bom esse negócio. Todos comem e aprovam. Então a 
Fátima (AFS) diz “estamos ficando mal acostumados sempre que viemos aqui”. Na 
verdade sempre que vem tem uma comidinha. Então falo “Heidrun, quando eles te 
ligarem falando que virão para falar contigo sobre o intercâmbio, diga que não pode que 
as perguntas podem ser feitas pelo telefone mesmo”. Também pudera o AFS envia 
cinco perguntas para serem feitas ao intercambista daí eles combinaram de virem em 
uma semana fazem uma pergunta, na outra a outra pergunta e assim vai. 

 Depois lhes conto a história de quatro islandeses que vieram ao Brasil em 1950 e 
daqui levaram alguns urubus. 



 

Está trabalhando e a chuva cai lá fora  Comida – comida Valentina! 

 

URUBUS MORREM DE FOME NA ISLANDIA 

Então, o que vou falar parece um conto triste, mas é pura verdade, 
aconteceu mesmo. Se não acreditam em mim, conversem (se 
conseguirem) com os homens que tiveram essa idéia e assim 
desencadearam esse triste acontecimento. 

Era um triste mês de março nas encostas norte da ilha Iceland ou 
conhecida aqui para nós como Islândia, a terra de gelo, mais 
precisamente em Siglufjörður e os tempos eram difíceis, no distante ano 
de 1950, então dois homens e três de seus filhos partiram numa 
caminhada até Reykjavík, a capital, cruzando praticamente toda a ilha. 
Chegaram então na capital, imensa e aparentando outro mundo perto do 
que conheciam de seu lugar de nascimento e vida. 

Tempos depois desembarcaram no acalorado Brasil. Os rapazes se 
encantam com as mulheres que perambulam pela praia, praticamente 
nuas, nunca tinham visto isso ou imaginavam que isto podia acontecer, 
assim tão belas e ali à vista de todos.  

E lá na Islândia naquele frio do “caralho” onde nem a relva crescia, o 
restante de suas famílias deveria estar com fome, sofrendo no frio 
avassalador que consome a tudo. 



Mas correram pelas areias quentes da cidade brasileira, viram uma 
bunda aqui outra ali e aquilo era incrível. A cada momento mais e mais e 
também o sol acima quente como nunca podiam imaginar. 

Bocas babando e pele queimando. 

Quando se deram conta os esbugalhados olhos perceberam a cor de suas 
próprias peles e daquele lugar tiveram que sair. Percorreram tantos 
lugares, encontraram tantas coisas que não haviam sequer sonhado. 

“Corre, corre”, gritou Garpur quando viu um bando de negros na orla, 
correndo em vossa direção. E então todos os outros, Ósk, Snorri, Dagu e 
também Sólmundur correram o que puderam e voltaram para onde 
dormiam. Os dois patriarcas Ósk e Snorri quando chegaram não 
agüentavam mais nem respirar direito de tanto que foi o esforço neste 
calor que frita tudo, os mais jovens ainda estavam bem, mas 
extremamente cansados também de tudo aquilo e daquela correria na 
areia escaldante. 

A noite foram gemidos daqui, gemidos dali e seus corpos ardendo pela 
insolação que tiveram durante todo o dia, nem mesmo conseguiam 
pensar naqueles corpos deliciosos que desfilavam à frente de seus olhos 
durante o dia indo e vindo naqueles trajes minúsculos. 

Passaram se os dias. Passaram se as noites. Um mês, dois meses e um 
pouco mais. E tudo que aqui vieram fazer para suas famílias melhorarem 
foi comprido. 

Então tiveram a extraordinária e exótica idéia de levaram alguns urubus 
com eles. Sim aquelas aves negras que comem carne podre, carcaças de 
animais mortos. O tramite foi uma dor de cabeça para todos, mas deu 
certo quando um dos rapazes islandeses tirou de seu bolso uma medalha 
de ouro e entregou de bom grado ao agente brasileiro, estava tudo 
resolvido e ele ainda perguntou “como que vocês estão tento todo esse 
trabalho para levar apenas esses bichinhos para seu país?”, e assim foi 
e quando embarcaram lá ia também aqueles seis urubus conhecer novas 
terras.  

Como eles iam sobreviver naquele frio da Islândia? Isso depois veria. 
Reykjavík apontou no horizonte e a pista do aeroporto cada vez mais 
perto, mais perto e “boooooommmm” o avião aterrissou e todos estavam 
novamente em casa com tudo que haviam levado e mais aqueles 
bichinhos incríveis para o povo islandês. Foi uma festança só. Até 
mesmo o governo deu uma recepção para todos antes de voltarem para 
Siglufjörður, do outro lado da ilha e quando isso aconteceu três dias 



depois, lá estavam veículos do governo para levar aqueles corajosos 
islandeses à suas famílias. Eram heróis nacionais.  

Dois meses depois, ao lado leste do aeroporto da capital, um pequeno 
monumento foi erguido em homenagem aos corajosos homens da 
Islândia, que sobreviveram dois meses no Brasil, correndo de 
trombadinhas, bandidos, resistindo ao calor insuportável das praias, as 
areias escaldantes, às “gostosas” morenas que caminham pisando em 
nuvens de um lado ao outro e ainda mais que isso, tinham também 
sobrevivido aos homens da lei do Brasil, e assim o busto dos cinco 
jovens e um urubu sobre o ombro de Sólmundur (o que deu a medalha) 
estava ali para todos apreciarem. 

O tempo correu, era verão, mas o inverno vinha chegando como alguém 
que você vê no fim da estrada e torce para que siga outro caminho, mas 
continuou vindo e não parava e então tudo estava branco; a relva, o 
lombo dos animais, as pradarias, as montanhas, as casas, os barcos 
vikings, até mesmo a luz do luar estava branco; branco como você pode 
imaginar. Branco, apenas branco por todos os lados que sua vista 
conseguir ver. 

E então a comida começou a escassear e os bichinhos brasileiros 
precisavam se alimentar, mas a guerra com os humanos islandeses 
começou. Quando os bichinhos chegavam numa carcaça lá já estavam 
islandeses tomando conta dele e a devorando. E então o que restava 
para os urubus comerem era migalhas que mal dava para aquecer seus 
corpos, quanto mais encher a barriga. Então, a tristeza já começou a 
tomar conta dos heróis nacionais e perceberam que a situação ficaria 
ruim, ainda mais quando os bichanos começaram a atacar pequenos 
animais vivos.  Ainda mais quando o povo da capital depredou o 
monumento perto do aeroporto. Ainda mais quando Dagu, dirigindo por 
uma estrada perto de seu lar pode ver um urubu atacar em plena luz do 
dia um soberbo cavalo e trucidá-lo até a morte. 

O desespero tomou conta de todos e o inverno parecia gostar de tudo, 
afinal vinha ainda com mais força e até os gêiseres ficaram em silêncio, 
adormeceram. 

Uma baleia morta, no horizonte foi vista pelos olhos capazes dos urubus 
e para lá partiram. Tarde demais, quando chegaram viram os veículos 
dos islandeses partirem carregados de carne restando apenas os ossos 
imensos e sangue tingindo o branco por todos os cantos. 

Passou-se o tempo e as aparições dos urubus brasileiros ficavam cada 
vez mais distantes. Mais difíceis de vê-los era e a notícia agora corria 



que eles deviam ter partido, não resistindo ao frio islandês. Mas não era 
verdade e lá eles ainda estavam, claramente mais fracos dia após dia. 

Quando o inverno disse adeus e o verão chegou com seu abraço 
amoroso encontraram em cavernas ali por perto as carcaças dos urubus 
e então se disse para todos os cantos “na Islândia até os urubus morrem 
de fome”. 

Walter Veroneze 

31.05.2017 

 31-05 – Chego em casa e Heidrun e Andrelaine estão fazendo um lanche. Depois 
Heidrun fala via skype com sua irmã na Islândia e mostra toda a casa para ela. 

01-06 – No final do dia Heidrun faz o doce Kókoskúlur (que é muito parecido com um 
brigadeiro, mas é feito de manteiga, aveia, baunilha, chocolate, coco e açúcar) que será 
levado para a festa do dia seguinte do AFS, a famosa Festa Junina de confraternização 
com os demais intercambistas.  

 Então quando um prato já está pronto, passo pela cozinha e digo “o que é 
aquilo” e quando ela olha para o outro lado e u como três desses docinhos.  

 

Heidrun e Valentina 

02-06 – Sexta-feira, Heidrun não tem as aulas do período da tarde. À noite vamos para a 
festa junina do AFS, Igor fica em casa pois tem visita de amigos enquanto Raissa 
também vai para um encontro com amigos da sala de aula e depois vai para a festa 
junina do AFS conosco. Muita gente boa aparece na confraternização do AFS e boas 
histórias são contadas, risadas então nem dá para falar. O Edilson, esposo da Marli faz 
muita bagunça quando vamos para a brincadeira do bingo, nem dá para prestar atenção 
nos números que vão sorteados e não ganho nada. Nabuco então se torna ainda mais 
importante pois detesta o povo norte-americano que em sua visão são soberbos demais e 
de todas as experiências que tivemos por aqui com intercambistas vindo daquelas 
bandas inclusive de suas províncias só houveram problemas; povinho Arghn! 

 Pensa na quantidade de comida boa que tinha; cachorro quente, quentão, sucos, 
refrigerantes, macarrão de um jeito, macarrão de outro jeito, Kókoskúlur, brigadeiros, 
bolos, tortas, pipoca e outras coisas que nem sei direito o que eram. Muito bom e eles 



foram à caráter para a festa junina, até dançaram uma quadrilha, assim meio bagunçada 
mas foi muito legal. 

 Depois de fotos eles falaram algo em português para não passar em branco. O 
Peach (tailandês) disse “eu gosto Brasil”, a Valentina (italiana) “eu gosto muito da 
comida daqui, muito mesmo” e daí a Marli grita “mais da comida da mãe”. O Joshua 
(alemão) diz “gosto de tudo aqui, muito bom”, e a Heidrun (islandesa) diz “eu não gosto 
do Brasil por causa da família” e todos então olham espantados, então ela sorri e diz “eu 
gosto muito daqui, a comida, o calor, as pessoas e a família é muito legal” e alguém 
então ao lado da gente diz “ela também sabe sacanear”. 

 

Heidrun em orientação acampamento em Aquidauana 

 A Valentina para variar está com um novo designe no cabelo, daí conversando 
diz que vai fazer novamente tranças e pintar de branco e a Celma grita 
“NÃÃÃÃÃÃÃOOO!, vai ficar estranho”. 

 Conversamos bastante com a família Nabuco sobre os intercambistas anteriores 
e também sobre os incômodos da última mas tudo passageiro e quando estamos nos 
despedindo falo para uma menina de Ponta Porã a forma de aprender português é 
batendo neles, “não é isto Heidrun?”, pergunto para ela que passava ao nosso lago 
naquele momento, e ela responde “sim, isso mesmo, ai aprende mais rápido”. E a 
menina diz “eu não acredito ela ainda concorda com ele”. 

 No caminho de volta, como sempre Raissa e Heidrun, no banco traseiro, só 
ficam bagunçando e Heidrun diz “cansei de você” e quando chegam em casa vão dormir 
juntas. 



 

Intercambistas na festa junina do AFS (Peach, Joshua, Valentina e Heidrun) 

03-06 – Sábado, após a festa junina do AFS. Após o almoço vejo Heidrun fazendo um 
bolo na cozinha e vou então caminhando sorrateiramente, mas faltando pouquinho para 
chegar até ela, ela se vira e me vê então diz “você vai me susto?”, na verdade ia dizer 
“você ia me assustar?”.  

 Mais tarde quando já tinha termina o bolo que por sinal ficou ótimo, vejo 
lavando a louça e vou novamente 
tentar assustá-la. Putz! Quando estava 
chegando ela viu novamente. 
Caramba!!!! 

 Vai a noite para a casa da 
Valentina pois vão em uma festa. 

05-06 – No início da noite temos 
novena em casa, participamos 
todos, inclusive a Heidrun e faz 
leituras do material das orações. E 
antes de iniciar a novena 
combinamos com a organizadora 
que no dia 08 de julho, um dia após a 
Heidrun ir embora, vamos fazer um churrasco pela felicidade de que ela foi embora, 
então Heidrun diz “vai nada, você me ama”. 

06-06 – Chega e-mail do AFS Rio Janeiro informando os vôos de retorno dos 
intercambistas. Heidrun sairá de Dourados, dia 07 de julho as 9:55 hs pela companhia 
AZUL no vôo 4130 com destino à Campinas e depois a Guarulhos em São Paulo onde 
embarca as 22:35 horas com destino à Islândia.  



 

A Celma tá louca com ela porque ela foi gastar dinheiro comprando luvas para lavar as louças 

07-06 – A intercambista dorme em casa de amiga. 

08-06 – No final do dia o jardineiro bate o interfone para fazer o acerto de seu serviço, 
Heidrun atende e avisa a Raissa que tem uma pessoa no portão e então a Raissa leva 
para ele um litro de óleo. Meu Deus!!!!! Loucura total. O rapaz só queria receber pelo 
serviço, mas em dinheiro e não em produto. Prepara suas coisas para irem dormir na 
casa da Valentina e no dia seguinte rumarem para Aquidauana, onde terão orientação de 
retorno, durante o final de semana. 



10-06 – Sábado, fazem diversas atividades em Aquidauana junto com demais 
intercambistas da região PAN. O frio os acompanham. 

11-06 – Domingo, dia do retorno para casa. Quando chega em casa, após a janta, 
sentamos e conversamos sobre as coisas que tinha anotado e que tinha vontade de fazer 
no Brasil durante seu intercâmbio e verificamos que praticamente tudo ela conseguiu 
fazer. Que legal! Vai levar uma boa impressão. Na conversa digo para ela que vou 
mandar fazer um tapete para a Ksenia pisar, desde o portão até a porta do seu quarto. 
“Ah, não acredito nisso”, responde ela. 

 

Laura, Aurora e Heidrun.    Sebastian, Aurora, Heidrun e Laura no Rio Aquidauana 

 Diz também que falou para as italianas durante a orientação em Aquidauana que 
“meu pai vai receber agora uma intercambista russa” e nos informa da surpresa das duas 
italianas, “nossa, meu Deus!”, são as impressões delas. 

13-06 – Com dores no ouvido ainda levo para a farmácia para verificar o que acontece. 
Na verdade é garganta inflamada que daí doe o ouvido. Chegando em casa a Celma diz 
“não vai tomar nada gelado até ficar boa, entendeu?”.  Faz o tão prometido bolo de 
brigadeiro, e este também fica uma delícia. 

 

Intercambistas em Aquidauana   Valentina, Heidrun e Joshua em Aquidauana 



 

Intercambistas e voluntários do AFS no Rio Aquidauana 

 - Deixa ai Raissa. – Digo para a Raissa para deixar no Telecine Action pois está 
passando um filme e acho que é russo. E daí a pouquinho passou num barco a bandeira 
da Rússia. Então a Heidrun diz “todo filme de arma é russo”. 

 Joga vídeo-game com o Igor e também com a Raissa. 

14-06 – Melhora das dores na 
garganta e ouvido e já vai 
passear na casa da Andrelaine. 
Passará a noite por lá, afinal no 
dia seguinte, feriado de Corpus 
Christi. 

15-06 – A tarde, como era 
feriado de Corpus Christi vai 
com a Raissa ao cinema e no 
inicio da noite os amigos do 
Igor vem em nossa casa e daí 
jogam carta e bagunçam a noite 

toda. Quando eu e a Celma chegamos de uma janta assusto a Heidrun umas quatro 
vezes. 

16-06 – Jantar com parentes de Campinas na casa de meus pais.  



17-06 – Acordam tarde e junto com a Raissa vão para fazenda nos arredores de 
Dourados, onde passarão o dia e também a noite, retornando apenas no final do 
domingo. 

 

Estado em que chega em casa vindo da fazenda 

18-06 – Almoço em nossa casa e Heidrun e Raissa só retornam da fazenda no final do 
dia. Vamos jantar todos na casa de meus pais. Conversamos muito lá. Elas contam sobre 
o passeio, damos muitas risadas, falamos dos parentes e seus problemas e falamos que a 
Heidrun sente dores para ir para a escola, mas quando fala “vamos passear” ela fica 
pronta rapidinho. E a Raissa conta que uma vez quando visitávamos a cidade de 
Gramado, eu soltei um “pumm” no museu de cera que foi de lascar e com todos os 
detalhes ainda, e daí a Heidrun diz “eu não acredito nisso, é muita história do pai” e 
então a Raissa também fala da cagada na neve em Votkinsky na Rússia.  

19-06 – As aulas da Heidrun terminam as 16 horas e então vai para a Comid. Lá a 
apresento para várias pessoas que queriam conhecer e sempre são as mesmas perguntas 
que lhe fazem “qual seu nome?”, “de onde você é?”, “quanto tempo está aqui?”, “você 
gosta da família?”, “e da comida gosta também?”, “você tá falando português muito 
bem”, “gostou do Brasil?”. Depois ela me diz que esta visita foi muito gratificante, pois 
treinou uma questão de timidez que ela tem. 

20-06 – Heidrun tem aula de futsal no período vespertino no Anglo. Chega em casa toda 
feliz pois diz que “chutei dois gols hoje pai”, na verdade queria dizer que tinha marcado 
duas vezes durante a partida de futsal. Muito bom. 

 Antes, porém tinha dito que viria com amiga para casa, mas enviou mensagem 
“que horas você vai termina dentista?”, quando disse que já estava em casa, menciona 
“há é verdade, vou pedir pra minha amiga me leva então. Sim, minha amiga vai me 
leva”. Então é isso, queria saber que horas eu terminaria a consulta do dentista e que sua 
amiga então a levaria para casa. 

 



 

Festa Junina Igreja São João Batista 

21-06 – Heidrun e Raissa comendo doces e mais doces em volta da piscina e tomando 
tererê. Chegamos de velório de funcionário da empresa onde trabalho. A noite Heidrun 
diz quem comprou todos aqueles bolos que estão na mesa? “Foi o pai né, só ele come 
tanto doce”. Lavam a louça e vamos dormir. 

22-06 – Chega em casa e nos diz que professor em sala de aula comentou com os alunos 
sobre o seu intercâmbio estar terminando, então começou a chorar. Junto com a Raissa 
compram pão e salsicha para comermos e quando a mãe chega também traz pão e 
salsicha; um monte. 

 

Festa Junina Paróquia São João Batista com o Padre local 



 Heidrun aproveita a noite e escreve mensagem para a família hospedeira na 
parede de seu quarto: 

“Algum dia tudo fará sentido. Enquanto isso ria da confusão, 
chore um pouco. Entenda que tudo acontece por alguma razão”. 

23-06 – “Vamos passar vergonha de novo aqui”, diz Heidrun quando chegamos na 
igreja para a missa. Pois ela diz que eu faço muita bagunça. Depois vamos para a festa 
junina no pátio da igreja e comemos pasteis, espetinhos, caldo e suco. Heidrun vai 
dormir na casa da Andrelaine. 

24-06 – Lê o rascunho de seu livro e vai às 14 horas para visita ao IAME junto com 
voluntários do AFS. No início da noite vamos em festa de aniversário de minha bisavó 
Pierina, 89 anos de vida. Lá conversamos bastante sobre diversas coisas. Todos os 
meninos (Heidrun, Raissa e Igor) dormem na casa da bisavó para assistirem filmes. 

 

Festa de aniversário de 89 anos da bisavó Pierina 

25-06 – Heidrun e os meninos retornam para casa as 11 horas da manhã pois a islandesa 
vai almoçar num restaurante com sua família hospedeira anterior. Na parte da tarde 
deste dia luminoso toma sol na piscina e no final da tarde vai para casa de amiga perto 
da Unigran e mais tarde envia mensagem para Celma “Oii, já vou até um pouco”. 



 

Almoço de domingo com antiga família hospedeira 

26-06 – Retorna da escola no final do dia, pois tiveram jogo de futsal até tarde. Em casa 
um sofrimento com a Raissa incomodando. Na verdade Heidrun “só tem tamanho, pois 
a Raissa faz e desfaz do jeito que quer e atormenta a menina a todo o momento”. 
Combina com a mãe de fazer um almoço no domingo para sua despedida. 

27-06 – Retorna novamente no final do dia da escola pois houve novamente jogo de 
futsal. É publicado no facebook vídeo e reportagem de entrevista de nossa família ao 
AFS sobre hospedagem e também intercâmbio, veja em 
https://www.facebook.com/afsdourados/videos/1416315131788949/. 

 

Família hospedeira em entrevista ao AFS 



28-06 – Vamos jantar no Restaurante Tabinha em comemoração ao aniversário da 
bisavó Pierina e quando voltamos a Heidrun diz “tipo, tipo, tipo... tipo nome, tipo, e 
assim”. 

29-06 – Heidrun cria um grupo no whatsapp para convidar as pessoas para o almoço no 
domingo por sua despedida. “Oi gente, por cause de eu vou embora semana que vem eu 
vou fazer almoço aqui em casa no domingo 2.julho”. 

 À noite Heidrun vai jantar com amiga em restaurante. 

30-06 – Vai para festa novamente com umas vinte pessoas. 

01-07 – Mês da despedida. Acorda por volta das 9 horas e diz “meu quarto tá uma 
explosão, você viu?”, na verdade ela queria dizer que seu quarto estava uma bagunça. 

 

Que bagunça esse quarto. 

 Compra ingredientes para fazer aquele doce delicioso da Islândia, que parece o 
nosso brigadeiro. Descubro por acaso dois novos grupos islandeses de música que 
adoro, agora fazem parte do acervo junto com a banda Of Monsters and Men; que são 
Áttan e 12:00 (isso mesmo o nome deles é a hora doze). E Heidrun vê que passo a tarde 
toda de sábado assistindo os vídeos do grupo Áttan e tira grava vídeo e foto eu 
abraçando a televisão com a imagem da cantora Sonja Rut Valdin e envia para ela, 
minutos depois ela responde – kkkkk. 



 

 

Sonja Rut Valdin 

 Vamos em festa junina na cidade de Caarapó, aqui perto de Dourados, e 
aproveitamos bastante, Celma, Raissa, Heidrun e eu comemos diversas guloseimas 
como doces de vários tipos, comidas típicas da festa junina e conversamos com várias 
pessoas e também assistimos a dança da quadrilha e o casamento caipira, onde a noiva 
era um homem vestido de mulher, foi muito divertido. Lá a Heidrun diz 21,10 quando 
perguntada sobre a hora que seria naquele momento. Assim mesmo, vinte e um dez. 
Então apelidamos a Raissa de 21,10 e damos muitas risadas. No retorno para casa, por 
volta das 23:30 horas digo “você vai sentir saudades hein Heidrun quando retornar”, e 
ela diz “porque eu faço vocês rirem?”, e a Raissa então diz “desculpa Heidrun, você não 
sabe mesmo as coisas e fala que é pra darmos risadas”.  Então a Celma diz que “a 
Heidrun ficar na história por ela falar assim” e então lembramos que se o Pieter-Jan 
estivesse aqui a todo momento ia dizer “não é assim sua burra”. 

 Realmente é fantástica a forma que ela diz as palavras e também a entonação das 
mesmas, é muito prazeroso conversar com ela e a todo o momento perceber sua 
dificuldade com nossa língua. 

 

Festa Junina em Caarapó    Acham que são gatinhas! 

 



 

Que noiva feia 

02-07 – Domingo, o último que Heidrun estará conosco. Dia do almoço que ela vai 
fazer para a família. Então os convidados começam a chegar e fazemos um churrasco, 
com carne bovina, carneiro, frango, maionese, saladas, mandioca, arroz e bastante 
cerveja. Um clima muito legal, também doces, como pudim, sorvete e Kókoskúlur 
(doce islandês).  

 

Kókoskúlur 

No final da tarde a Heidrun joga videogame com a Dyeniffer e então como 
nunca tinha jogado este jogo “Naruto” vence praticamente todas as partidas e quando 
não está dando certo os golpes diz “caralho”.  

 As 18 horas vai tomar banho e diz para Dyeniffer, “você vai me ver ainda?”. 



 Dyeniffer responde que sim, mas Heidrun diz “dá um braço por eu não ver você 
mais”. Eu vou na casa da Andrelaine e volto depois quando eles vierem aqui jantar. 

 - O que você vai fazer lá? – Pergunta a Raissa. 

 - Eu vou troçar essa blusa. – responde ela. Na verdade queria dizer “eu vou 
trocar essa blusa”. 

 Quando retornam e jantamos falamos sobre seu reencontro com sua mãe natural 
em Reykjavík e ela diz que sua mãe vai fazer um almoço com a família e farão pancaca 
pois gosta muito, que na verdade é panquecas.  

 

 

Família e Heidrun     Muita gente no almoço especial 

 Depois da janta ficam jogando videogame com o Igor. 

03-07 – Se aproxima o dia da despedida, agora não mais caminhando vagarosamente, 
mas vindo como que uma bala veloz, apenas quatro dias resta. Heidrun recebe a visita 
dos conselheiros Fátima Burin e Eduardo Ura. 

 Está deitada na cama com a porta do quarto aberta então digo “vai dormir de 
porta aberta e luz acesa?” e ela responde, “sexta-feira?”. 

 Assistem o filme “As Aventuras de Pi” e Heidrun chora em vários momentos e a 
Raissa aproveita para incomodá-la. 

04-07 – Depois das aulas vai para a casa da italiana Valentina, onde à noite haverá uma 
festa de despedida pois ela embarca quarta-feira; antes da Heidrun. 

05-07 – Logo após o almoço, Heidrun se despede da italiana Valentina, “adeus amiga” e 
como sempre chora na despedida. 

 Heidrun programa festa com amigos pela sua despedida e envia mensagem “Oi 
pai, quando você termina trabalho, você pode ir comigo pega a som no casa do Jonathan 
e ir comigo compra bebidas”.  

 Quando a mãe descobre que estão convidadas cerca de 40 (quarenta) pessoas 
para a festa de despedida fica brava e briga com a Heidrun e então ela diz “vixi mãe, me 
desculpa. Eu te amo”. 



 Por volta das 20 horas começam a chegar as pessoas para sua festa. Muitas 
gatinhas. Heidrun diz “pai eu posso tirar a lâmpada de lá do fundo, que minha amiga 
levou uma lâmpada que faz puff puff pra colocar lá”, na verdade é que a amiga dela 
tinha trazido aquelas lâmpadas que ficam girando como de discoteca. A festa foi até as 
duas horas da manhã e um griteiro daquela meninada que era coisa de louco. 

06-07 – E agora, quando acorda tem que começar a fazer as malas, afinal o tempo está 
desaparecendo e se acabando. Apenas um dia separa Heidrun daqui e de seu retorno, de 

volta para sua casa natural.  

Vai almoçar com sua família hospedeira anterior e 
conversam bastante, se abraçam e até mesmo desculpas 
se ouvem. Heidrun faz uma tatuagem do mapa do Brasil 
no tornozelo e fica com vergonha de nos mostrar, mas 
pede para não brigarmos e daí acaba mostrando. Meu 
escritório está uma bagunça com tantas coisas 
esparramadas para serem ajustadas nas malas. Cada 
pouco um choro, diz que não está acreditando que está 

retornando, ainda acha que vai acordar amanhã e ir para a escola. 

A mãe - bajuladora - faz strogonoff para ela, prato que adorava e sempre queria 
que tivesse. 

 

A mãe ajudando com as malas  Que bandeira bonita 

Então durante o jantar damos muita risada, pelo amor de Deus! Lembramos do 
português da Heidrun que praticamente criou outra língua, com seus erros fenomenais. 
Encontro a Heidrun na despensa, dentro do armário de comida, chorando escondida. 

Pede para passar a pelada para ela, mas o que é isso, descobrimos que é batata-
palha. A mãe fez um doce chamado gelatina de morango e ele experimentou um pouco 



e adorou. A mãe disse que a Valentina Veronese gostava muito dele e também a Deniz, 
então ela diz “queima a Deniz?”, na verdade a frase era assim “Quem, a Deniz?”. 

Daí terminando a janta ela vai tomar banho e diz “meu última vez tomar banho”. 

 

Festa de despedida 

Passa a receita para a mãe do doce Kókoskúlur. Chegam visitas em casa e damos 
muitas risadas lembrando dos acontecimentos. Lembramos do dia que comeu veneno de 
rato e ela diz “não vai tentar matar a Ksenia”. 

 Vamos também à casa de meus pais para despedidas e também de meu irmão 
Adailton. E daí no último acordo cedo para ir ao trabalho antes de ir ao aeroporto e 
estão todos (Igor, Heidrun, Raissa, Andrelaine e Luana) dormindo no mesmo quarto, 
como ratos num covil. 

 

Última janta - strogonoff 

07-07 – Últimas horas separam Heidrun de seu intercâmbio e de seu retorno à Islândia. 
Choro e mais choro, lágrimas por todos os lados marcam esse dia. Quando chego do 



serviço para irmos ao aeroporto Heidrun diz “pai vai lá no cozinheiro”, na verdade era 
pra eu ir à cozinha, então estamos lá e ela nos entrega presentes e cartazes que fez (eles 
estão mais abaixo) com mensagens lindas do tempo que passou conosco. Obrigado. 

CARTA PARA FAMÍLIA 

Para família de merda 

Parece que eu cheguei aqui no Brasil ontem. Esse tempo com vocês passou muito 
rápido e foi uma experiência ótima. Eu queria dizer obrigada, obrigada por tudo que 
vocês me deram e pra mãe e pai por terem cuidado de mim como se eu fosse sua própria 
filha. Pai você é um homem mais legal que eu conheço, você sempre faz todos em torno 
de você rirem! Mas eu nunca vou pra igreja de novo ou outro lugares público com você 
pra não passa vergonha kkkk brincadeira... Eu nunca vou esquecer esses tempos com 
vocês! Esses 6 meses foi muito importante pra mim, eu aprendi muitas coisas e eu 
cresci bastante. Eu espero que o Igor vai escutar boa música nem sempre rap italiano, 
pelo amor de deus. Raissa obrigada por me ensinar xingar em português é melhor coisa 
xingar em português! Eu vou sentir saudades de mãe te chamando “Raissaaaa”, quando 
você está me batendo kkk. Mãe você é maravilhosa! Eu não tenho palavras pra 
agradecer você, você fez muitas coisas pra mim e sempre me cuidada. Obrigada por me 
dar uma parte da sua família. Heidrun Lif. (mantido original). 

CARTÃO PARA IGOR 

Igor. Obrigada por me dirigir, mas você não dirigi bom, me desculpa kkk. Obrigada por 
me ensina joga videogames. Eu vou fica com saudade do seu rizada quando você esta 
assistindo aquela coisa no televisão kkk... Para sempre. Heidrun. (mantido original). 

 

Nas primeiras fotos da Heidrun está escrito, “Coisa mais linda, maravilhosa, 
gostosaaa!” Na foto da Raissa está escrito “que coisa feia!”. O texto diz o seguinte: 



“Para Raissa (Samara), de Heidrun (loira): Quando você ler isso eu já vou estar na 
Islândia, distante mais de 10 mil quilômetros longe do Brasil, longe de você” 
(felizmente, finalmente, graças a deus). É incrível como a gente fico próximos assim em 
um pouco tempo! Eu posso contar tudo pra você e eu confio em você. Muito obrigada 
por tudo, você foi muito importante na minha vida e eu nunca vou te esquece. Você 
estava lá quando eu presicava da alguém pra conversa e me ajuda resolve meus 
problemas e quando eu estava triste e presicava de um abraço. Eu vou fica com 
saudades de cozinhar com você, nós somos muito boas cozinheiras, um dia gente vai 
abrir um restaurante juntos né? Única coisa que eu não vou fica com saudades é lava 
as pratos kkk. Boa sorte, eu espera que Ksenia te ajuda. Tentar não matar ela com 
veneno de rato ou alguma outra coisa por favor. Um dia a gente vai se encontra 
novamente com certeza. Eu quero voltar para o Brasil um dia e talvez você vai me 
visitar lá na Islândia, eu espera que você me visite e vomitar na minha quarto... Boa 
sorte em Canadá, aproveita!! Mas quantos anos você tem?? Peixe? Te amo. Até logo. 
(Mantido o original). 

Teve também vários bombons e uma caixa de chocolate para a mãe, além de um 
puff. Mas tanto na carta quanto no quadro que nos deu escreveu “família de merda”. 

 

Quadro para família e ainda escreveu “família de merda” 

Dirigimo-nos ao aeroporto para o embarque, “pai vai mais devagar não quero 
chegar rápido no aeroporto”, diz Heidrun.  

 Pertinho do aeroporto, logo no contorno da rotatória que dá acesso à ele digo 
“será que a Raissa vai te visitar um dia Heidrun?”, ela diz “espero que não, kkkk”. 

 Lá um leve valor de excesso de bagagem deve ser pago, um pouquinho acima de 
um mil reais, e paga feliz levando lembranças do Brasil, de Dourados e dos corações 
das pessoas daqui. Fotos e mais fotos são tiradas com todos por lá, família, muitos 
amigos, orientadores do AFS e também a irmã e a mãe da família hospedeira anterior 
estavam por lá, desejando feliz retorno. 



 Depois que Heidrun embarca e o avião decola, seus amigos – vários deles – que 
foram ao aeroporto ainda estão chorando, tirando foto do avião, dando adeus, ela envia 
mensagem para a Marli, presidente do AFS local. Heidrun ia bastante lá pois a italiana 
Valentina, sua amiga, estava residindo na casa da Marli. 

“Tchau minha Marli maravilhosa. Eu escuto nossa música 
"counting stars" quando a avião foi embora. Obrigada por ter 
sempre aberto sua casa para mim. Sempre fui realmente bem-
vinda, e eu me senti muito como em casa. Amo 
você....linda...nunca me esquecerei de ti... Não nunca”. 

Mensagem trocada entre Eduardo Ura e Heidrun: Eduardo: “Não tive tempo de te dar 
tchau direito porque tive que vir trabalhar e tinha bastante gente pra se despedir de 
você... Espero que tenha aproveitado seu intercâmbio aqui e que tenha aprendido com 
a gente o tanto quanto aprendemos com você. Foi um prazer te conhecer!!! Melhor 
primeira aconselhada. Nos vemos na Islândia. Beijos. Heidrun: “Tudo bom! Foi melhor 
coisa que eu fiz tudo da minha vida!!! Tô muito feliz que você é meu aconselhou. Me 
visita. 

 

Heidrun e Diego 

Enquanto isso sua mãe Margrét envia mensagem pelo facebook para nossa 
família: 

Dearest family I want to thank you for taking such a great care of my daughter ! she has 
been so happy with you and I know she loves you all a lot. You are such a great family 
and I can see in the pictures and snap she has been sending me that you are great and so 
much fun ! She has had the time of her life with you in Brasilia and I can see that she has 
been so happy with you all, I can´t thank you enough for this. I hope that all of you can 
come some day to Iceland for a visit it would be a pleasure to meet you all, and you are 
all so welcome ! Thank you all very much for everything ! lots of love to you. Margrét 
 
Querida família, quero agradecer-lhes por cuidar tanto da minha filha! Ela ficou tão feliz 
com vocês e eu sei que ela ama muito vocês. Vocês são uma família tão “grande” e eu 



posso ver nas fotos que ela está me enviando e entender que vocês são ótimos e muito 
divertidos! Ela passou o tempo de sua vida com vocês no Brasil e posso ver que ela ficou 
tão feliz com todos vocês, não posso agradecer o suficiente por isso. Espero que todos 
vocês possam vir algum dia à Islândia por uma visita. Isso seria um prazer conhecê-los a 
todos, e vocês são todos muito bem-vindos! Muito obrigado por tudo! Muito amor para 
vocês. Margrét. 
 

Margrét, bom dia. 

Foi um prazer receber sua filha em nossa família. Ela realmente é especial e o tempo que 

passou conosco foi muito bom para todos nós. Ela, certamente, vai lhe contar muitas 

coisas incríveis que aconteceram aqui e coisas que ela nunca imaginou que passaria ou 

mesmo que conheceria. Demos muitas risadas e fizemos muitas coisas. Ela até disse que 

não vai mais comigo à Igreja e nem às festas pois faço ela passar vergonha. Ela soube 

viver o espírito brasileiro em nossa casa e foi uma grande irmã para nossos filhos (Igor e 

Raissa). Não há nenhuma necessidade de agradecimento apenas a lembrança de que 

nossas famílias agora estão unidas, pois Heidrun faz parte de nossa família assim como 

da sua. E desejamos que caminhe numa estrada de sucesso e sempre com saúde. E pode 

ter certeza e ir guardando muito dinheiro, pois um dia iremos conhecer a Islândia e 

todos vocês, e diga para a Heidrun que quando viajamos nossa família é muito grande e 

ficamos alguns dias. Margrét, nós que lhe agradecemos, sua filha realmente é muito 

especial e desejamos sempre muita saúde e alegria para vocês e os demais membros de 

sua família. 

Walter e família. 

It was a pleasure to receive your daughter in our family. She really is special and the 
time she spent with us was very good for all of us. She will certainly tell you many 
incredible things that happened here and things she never imagined would happen or 
even know. We laughed a lot and did a lot of things. She even said that she is not going 
to go to church with me or to parties anymore, because I'm making her feel ashamed. 
She knew how to live the Brazilian spirit in our house and was a great sister for our 
children (Igor and Raissa). There is no need to thank only the remembrance that our 
families are now united, for Heidrun is part of our family as well as yours. And we want 
you to walk on a successful and always healthy road. And you can be sure and save a lot 
of money, because one day we will get to know Iceland and all of you, and tell Heidrun 
that when we travel our family is very big and we stay for a few days. Margrét, we 
thank you, your daughter really is very special and we always wish much health and joy 
for you and the other members of your family. 
 
Mensagem de Fátima Burin em 08 de julho (conselheira da Heidrun):  
 

Que lindooooooo. Isto ñ tem preço né???? Fiquei tão feliz em vê-la 
feliz, totalmente integrada na família de vocês.  Os créditos de vocês 
só aumentam. Como AFS Regional e Nacional, tenho grande 
orgulho de vocês. E muita gratidão. E muito amor.  

 



“Lindas as mensagens Walter...Heidrun elogiava muito vocês...”, mensagem de 
Marli Michalski em 10 de Julho. 

 

 

 

 

Última fotografia em casa   Com bisavó e avó no aeroporto 

 

Família e orientadora e o alemão Joshua   Eduardo Ura com Heidrun e Joshua 

 

Com todos os amigos   Embarcando, dando adeus à Dourados 

 



 

 

 

Carta que Raissa colocou escondida na mala de Heidrun: 

Sail/Salil (deve estar escrito tudo errado, mas eu tentei), então Heylo Lif 
Kriskriske, espero que encontre esta carta somente quando chegar na 
Islândia,  nesse momento eu estou no meu quarto e você está no 
banheiro, como é tudo muito estranho, não? Daqui algumas horas você 
não estará mais em nossa casa para me encher o saco, não vai mais 
poder ver o sol todos os dias, vai sentir saudades desse Brasil, mas ao 
mesmo vai estar feliz por rever todo mundo da Islândia (só vai ter gelo, 
mas beleza). Estou te agradecendo nesta carta por me bater o tempo 
todo e todos acharem que era sempre eu, por na me escutar e 
principalmente ser tão loira assim (nossa, demais!). Apesar de tudo é 
sempre a mesma coisa para as pessoas, infelizmente sempre ficamos 
tristes quando alguém que gostamos vai embora, assim como todo 
mundo também vou sentir saudades. Espero que minha presença em sua 
vida tenha te deixado uma boa marca para você, tomara que eu tenha 
conseguido te dar bons conselhos kkk, sempre que precisar de mais um é 
só pedir. Eu tentei mesmo pensar em alguma coisa diferente para fazer, 
mas acho que a melhor forma de expressarmos  nossos sentimentos é por 

A noite tinha um fogo 
ai todo mundo foi pra 

lá, ai, e, e os 
conselheiros nos dá 

uma vela, acho que vela 
o nome, e tinha fogo na 

vela ai ele falou 
“quando você desliga a 

vela seu intercâmbio 
acabou” e quase todo 

mundo começa chorar. 
Foi muito triste mas foi 

muito legal também. 
(mantido o original, nas 
palavras da Heidrun). 



meio de cartas, então acabei fazendo mais uma (o mais legal é que 
ninguém ai vai entender nada, acho que você também não vai entender 
nada e vai fingir que entendeu, safada). Não esquece de nossa comida, o 
lanche maravilhoso, nem das brigas e claro nem da minha mão na sua 
cara kkkkkk, nossos dias juntas foram muito bons, acho que nós nos 
damos bem porque somos estranhas, afinal somos o cú e a bunda. Cuide 
muito bem do seu filho com o Éder, ele já está para nascer. Não dá mais 
para escrever porque você esta no meu quarto e está tudo escuro, só 
temos uma vela aqui. 

Volte sempre Heylo Kriskriske. 

Assinado: veroneze 

(mantido o original e cabe aqui algumas observações, em primeiro lugar o nome “cú e 
bunda” foi dado pelo Igor para as duas por sempre estarem juntas, depois o nome da 
Heidrun a Raissa escreveu incorretamente de propósito e por fim assinou apenas como 
“veroneze” porque sempre que a Raissa incomodava a Heidrun ela gritava “veroneze” e 
daí a Celma brigava com a Raissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEISSA 

Heissa significa Heidrun e Raissa unidas e também um capítulo especial neste livro que 
retrata a passagem da islandesa Heidrun Lif pelo Brasil e pelos meses que viveu em 
nossa casa, sendo que foi um período curto mas de muito valor para as duas meninas. 
Elas criaram um laço muito forte e importante em vosso crescimento.  

Posso dizer que Valentina Veronese, que foi uma excelente companheira para a Raissa 
vai ficar com ciúmes se ler isto, mas cada uma tem sua importância de uma forma 
diferente da outra e Valentina sabe que jamais será esquecida pela Raissa também, haja 
visto sua carta enviada escondida em sua mala quando daqui partiu ao término de seu 
intercâmbio. 

Ainda hoje Raissa diz “minha maninha” para a Valentina e sempre que pode fica 
incomodando-a pelo whatsapp. Valentina não será esquecida por ter certeza. 

Deniz também, a portoriquenha que por aqui passou, rápido ciclo teve sua importância 
de uma forma totalmente diferente das demais, também fez a Raissa crescer como ser 
humano e ter um autocontrole invejável. 

Com a Heidrun tivemos que em vários momentos ter que ficar bravos com as duas pois 
não paravam de bagunçar e o Igor até deu o apelido para elas de “o cú e a bunda”, como 
já descrito anteriormente neste livro. 

 

Raissa e Heidrun no Rio de Janeiro   Bagunçando com Diego no escritório 



 

Dormindo juntas   Uma comida estranha 

 

Estão fazendo alguma coisa no computador   Nadando juntas 

 

Raissa ensinando a dançar música sertaneja    Tomando um tererê 

 

No balanço da rede 



 

São tão amigas!    Juntas depois da chuva  Num show! 

 

Jogando futebol embaixo da chuva   Uma massagem para não lavar a louça 

 

No aeroporto 

 



 

Festa Junina    Pena! Acabou a chuva  No sítio atrás do cachorro 

 

Quem são   Caminhando na fazenda  Olha a cobra!!! 

 

Heidrun cansada     Raissa cansada 



 

Legal hein!    Aqui também! 

 

Cansadas novamente 

 

Estrangulamento  dormindo, que pena  Estão felizes? 



 

Só bagunça     O que vão fazer com ele? 

 

De novo juntas? 

 

Chuva!     Cavalinho 



 

Que amizade!   Até Ovo de Páscoa ganhou 

 

Felizes    Nana neném 

 



 

Jogando tênis 

 

Vão atormentar os animais   Conversam muito 

 

Olha a câmera   Vou dormir no sofá 

 

Na rede de balanço   Vão aprontar alguma coisa na cozinha 



 

Numa festa de aniversário   Foto antes de sairmos 

 

Amigas desde a época do preto e branco    Vão às compras 

 

Briga ou amor na rua   Estão preocupadas 

 



 

Festa junina    Socorro!!!!! 

 

Jogando vídeo-game com Raissa   Imitando o Billy 

 

Essas flores são mentira  Onde estão? 



  

Nossa o que é isso?     Pensaram que era maconha.....kkkkk... 

 

Dizem que estão fazendo doces, com essas caras!!!! 

 

Em festa junina em Caarapó 

 

 



 DICIONÁRIO DE PALAVRAS DA HEIDRUN 

Abaixo uma lista de palavras que a intercambista utilizava geralmente e sempre 
tínhamos que corrigir, mas que foi aprendendo com o tempo. 

Abacassi Abacaxi 
Aberto Coberto  
Agusto Agosto 
Ajúdô Ajudou 
Aoje Hoje 
Árvore Erva 
Bolila Baunilha 
Braço Abraço 
Cabelo Cavalo 
Chova Chuva 
Chuando Chovendo  
Chutei Marquei 
Cozinheiro Cozinha  
Çucar Açúcar 
Dias velhos Dias antigos 
Doze Dois  
Ermania Hermínia 
Escolar Escola  
Escondeu Conheceu 
Esculpa Culpa  
Explosão Bagunça  
Essa Esse 
Estar Estava 
Estomágo Estômago 
Eu terminou Terminei  
Fango Frango 
Farmacía Farmácia 
Fiz Fazia 
Introdussiram Introduziram 
Késlia Ksenia 
Leva Levar 
Longe Longo 
Longue Comprido 
Maliza Maraisa 
Mariali Maiara 
Marlei Marli 
Meio Maio 
Mesmo Mesma 
Meu Eu 
Mi Minha 
Morrendo Moreno 
Múdô Mudei 
Musíca Música 
Na No 

Numéro Número 
Oul Óleo 
Ovo Uva 
Pancaca Panqueca 
Pascal Páscoa 
Passaro Pássaro 
Pego Pegou 
Pegou Peguei 
Pelada Batata palha 
Pitsa Pizza 
Pischina Piscina 
Posse Pode 
Pra Na 
Prefeito Perfeito 
Pregunta Pergunta 
Préto Preto 
Ridi Rede  
Rushia Rússia 
Rhussia Rússia 
Sabe Sabia 
Senia Ksenia 
Sentar Sentir 
Sentido cinto 
Setinho Certinho 
Shixu Sarro  
Sôfa Sofá 
Sosinha Sozinha 
Susso Escuro 
Susto Assustar 
Tabimba Tabinha 
Tchocolate Chocolate 
Terior Terror 
Termina Terminar 
Termino Terminei 
Tésto Texto 
Tossando Tossindo 
Troçar Trocar  
Tudo pessoas Todas as pessoas 
Vai Vou 
Vim Com pé Vim à pé 
Vou lá Vir 
Xuxando Zuando 



 

Celma, Walter e Hidrun na festa junina do AFS 

 

Terceira idade? Não já é quarta. 

 

Os gatinhos da festa 



ADEUS HEIDRUN 

 

Heidrun Lif 
Kristjánsdóttir foi 
embora, depois de 
172 dias em nossa 
casa, onde ela 
também aprendeu a 
chamar de lar.  E este 
seu intercâmbio aqui 
no Brasil distante 
mais de 10 mil 
quilômetros, também 
descobriu que – 
mesmo que tudo 
pareça festa – há 
famílias e famílias e 
cada uma com seu 

modo de viver. Heidrun aprendeu, e isto podemos dizer que aqui ou em muitas outras 
partes deste vasto mundo não é a mesma maravilha de tranqüilidade que existe em sua 
pátria, os perigos estão por todos os cantos e a cautela nesta cidade deve ser muito 
maior do que em todo o território islandês. Que além de praias bonitas, clima tropical, 
sol praticamente todo o ano, festas e amizades os seres humanos também sonham com o 
mal. Que o intercâmbio é um período de um aprendizado que se leva para o resto da 
vida, que se levam momentos inesquecíveis e aqueles que se deseja esquecer mais que 
faz nos tornarmos ainda mais fortes, superar problemas, criar saídas e determinar um 
rumo para nossas vidas. Heidrun neste período aprendeu muito, além da língua, 
aprendeu a amar novas pessoas e poder chamá-las de nova família. Heidrun deixou aqui 
saudades pelo seu jeito simples de uma guerreira islandesa, deixou também saudades, 
mas em compensação levou consigo o amor de uma nova família, o seu cantinho nesta 
nova casa e a certeza de que jamais será esquecida. Que tenha sucesso neste novo ciclo 
que se inicia em sua vida agora que retorna para seu verdadeiro lar, perto de sua 
verdadeira família, seus amigos. Mas o dia-a-dia na nova família foi incrivelmente bom 
e praticamente sem problemas, onde realmente se criou um vínculo de irmãos e um 
clima leve e alegre. Alegre com seu aprendizado da língua e das dificuldades 
encontradas quando íamos conversar e contar alguma história, das palavras trocadas, 
das palavras com entonação errada, isto merecia sempre uma gargalhada. De sua 
curiosidade quanto aos outros intercambistas que aqui ficaram e depois – no final – de 
sua curiosidade e “sacanagem” com a Raissa pela vinda da nova intercambista russa que 
chega em Agosto. Podemos dizer que foi uma experiência cheia de aprendizado. 

Mas, o que gostaria mesmo de dizer aqui é que o momento mais importante na vida 
desta menina aqui conosco e ela pode confirmar isto e com certeza se lembrar pelo resto 



da vida, foi o momento em que ficou doente e que teve toda a orientação e suporte da 
mãe hospedeira, se preocupando com ela, dizendo o que fazer, como se cuidar e dando 
conselhos para seguir num caminho reto. Heidrun deve muito de sua melhora à mãe 
brasileira que – em silêncio - não mediu esforços para ajudar a superar o problema. 
Parabéns mãe.  

Fim: 

Marli: (22/4/2017) “Isso mesmo...me emocionei com o final...sempre comento com 
todos que aprendi por demais com a Celma...e como aprendi...” 

Fátima: (22/4/2017) “Isso é p a Celma. Gigante ser humano e mãe. Tiro o chapéu o 
ela. Pelo que ela fez. Quando fui na casa de vocês conversar sobre o problema, eu sai 
com um grande sentimento de gratidão e amor pelo papel da Celma. Nada, mas nada 
mesmo, paga essa atitude. Quanto ao texto, maravilhoso. Perfeito. Muito obrigada”. 

Uma lembrança especial de nossa família para você 
Heidrun! O que será? Como tradição segue um 
presente escondido em sua mala assim como foi com 
os demais intercambistas que por aqui passaram e 
também se tornaram nossos filhos. O que será? 

Algo para ser à base de uma nova vida, algo que é 
necessário para construir o alicerce de uma edificação 
para todo o sempre, algo para ser a lembrança deste 
intercâmbio. Vá com Deus Heidrun. 

“Descobriram depois, era um pacote de areia”. 

 

 

 

 



 

Uma sopinha para esquentar   Um abraço Cristo 

  

Uma viagem de bonde   Todos na escadaria Selaron 

 

Que comida gostosa  Quantos barquinhos – tão pequeninos  Eita Soneca, onde vai assim? 



 

Vamos alimentar o bichinho     Meu amiguinho Soneca 

  

Mais uma mamadeira    Valentina e Heidrun 

 

Obrigado mãe!   Que tarefa escolar difícil 



  

Coitadinho  Esse cabelo não tem jeito  Um lanchinho 

 

Minha família anterior – obrigado  Nas areais da praia   Quer uma disputa ai? 

 

Vamos Diego!    Que sombra boa 



 

Coitadinha da Raissa 

 

Fim de ano!     Compras no shopping 

 

Mãe socorro, a Heidrun vai fazer comida 



 

Que vida boa!!!!!      Festa Junina com Heidrun e Valentina 

 

Tomando um tererê Conhecendo o milharal  Coitado do gatinho 

 

Gatinhas!!!     Come demais 



 

Uma despedida     Igor e as meninas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVERSAS FACES 

 

 

 

 

 

 

 



RETORNO – MINHA QUERIDA CASA 

Encontrei novamente minha família, todos com muita saúde e belos como sempre à 
minha espera e sorrindo quando sai do aeroporto. 

   

Eu e minha família islandesa    Uma flor para meu retorno 

 

Matando saudades dessas crianças   Almoço de família 

 



 


