
HHii,,  II''mm  MMaattiillddee..    II''mm  ffrroomm  IIttaallyy..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

II  lliivvee  iinn  IImmoollaa  wwiitthh  mmyy  mmootthheerr  aanndd  mmyy  bbrrootthheerr..  

WWhheenn  II  wwaass  yyoouunnggeerr  II  wwaass  oobbsseesssseedd  wwiitthh  ppiinnkk                                                                                                                                      

aanndd  ffoorr  mmyy  bbiirrtthhddaayy  II  aallwwaayyss  wwoorree  ppiinnkk  ccllootthheess..                                                                                                                                                                          

MMyy  ccaakkee  hhaadd  ttoo  bbee  ppiinnkk  ttoooo..  

NNooww  II''mm  1155  yyeeaarrss  oolldd  aanndd  II  lliikkee  rreeaaddiinngg,,  ggooiinngg  oouutt  

wwiitthh  mmyy  ffrriieennddss  aanndd  ddooiinngg  ssppoorrtt..                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II  pprraaccttiiccee  rroolllleerr  sskkaattiinngg;;  II  rreeaallllyy  

hhaavvee  ffuunn  ddooiinngg  iitt  bbeeccaauussee  II  ccaann  

ffoorrggeett  aabboouutt  aannyy  pprroobblleemm;;  iitt  mmaakkeess  

mmee  ffeeeell  aass  iiff  II  wwaass  ffllyyiinngg..    

EEvveerryy  ssuummmmeerr  II  ttrraavveell  aanndd  tthhiiss  yyeeaarr  

II  wweenntt  ttoo  MMaallttaa,,  iitt  wwaass  vveerryy  

bbeeaauuttiiffuull  ttoo  mmeeeett  nneeww  ppeeooppllee  ffrroomm  

ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess  aanndd  ttoo  ssttuuddyy  wwiitthh  tthheemm..  

  

                    

                  

  

  

  

  

  



  HHeelllloo,,  MMyy  nnaammee  iiss  CCaarrlloottttaa,,  II’’mm  1155  yyeeaarrss  oolldd  

aanndd  II’’mm  ffrroomm  IImmoollaa,,  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  iinn    IIttaallyy..  II  lliivvee  

iinn  aa  lliittttllee  vviillllaaggee  nneeaarr  IImmoollaa  ccaalllleedd  GGiiaarrddiinnoo  bbuutt  

nnoobbooddyy  kknnoowwss    iitt  bbeeccaauussee  iitt’’ss  vveerryy  ssmmaallll..  II  ssttuuddyy  

EEnngglliisshh,,  SSppaanniisshh  aanndd  FFrreenncchh  aatt  tthhee  LLiicceeoo  

AAlleessssaannddrroo  ddaa  IImmoollaa..  MMyy  ffaavvoouurriittee  ssuubbjjeecctt  iiss  

EEnngglliisshh,,  bbuutt  II’’mm  aa  mmeessss  iinn  mmaatthh..    

IInn  mmyy  ffaammiillyy,,  wwee  aarree  tthhrreeee    ppeeooppllee  ::  mmee,,  mmyy  mmuumm  aanndd  

mmyy  ddaadd..  II  ddoonn’’tt  hhaavvee  aannyy  bbrrootthheerr  oorr  ssiisstteerr,,  bbuutt  II  hhaavvee  

ttwwoo  ccaattss  tthhaatt  II  lloovvee  vveerryy  mmuucchh;;  tthheeiirr  nnaammeess  aarree  TTiinnoo  aanndd  MMiicciiùù..  

    II  aamm  qquuiittee  ttaallll  aanndd  tthhiinn,,  II  hhaavvee  lloonngg  aanndd  bbrroowwnn  hhaaiirr  aanndd  mmyy  eeyyeess  aarree  ggrreeeenn..  II  aamm  aa  

lliittttllee  bbiitt  sshhyy  bbuutt  wwhheenn  II  ffeeeell  ccoonnffiiddeenntt  II  nneevveerr  ssttoopp  ttaallkkiinngg..  II’’mm  aallssoo  vveerryy  ccuurriioouuss  

aanndd  mmyy  ffrriieennddss  ssaayy  II’’mm  nniiccee  aanndd  ffuunnnnyy..    

  II  ddoonn’’tt  ppllaayy  aannyy  ssppoorrttss  aatt  tthhee  mmoommeenntt  bbuutt  iinn  tthhee  ppaasstt  II  wweenntt  ttoo  tthhee  sswwiimmmmiinngg  ppooooll  

ffoorr  44  yyeeaarrss  aanndd  II’’vvee  ddoonnee  aarrttiissttiicc  ggyymmnnaassttiicc..  NNooww  II  jjuusstt  ggoo  jjooggggiinngg  ttoo  kkeeeepp  ffiitt..  

II  lloovvee  lliisstteenniinngg  ttoo  mmuussiicc  eevveerryy  ddaayy::  mmyy  ffaavvoouurriittee    ffeemmaallee  ssiinnggeerrss  aarree  BBeeyyoonnccéé  aanndd  

RRiihhaannnnaa;;  II  wweenntt  ttoo  bbootthh  ooff  tthheeiirr  ccoonncceerrttss  iinn  MMiillaann..  MMyy  ffaavvoouurriittee  mmaallee  ssiinnggeerr  iiss  

BBrruunnoo  MMaarrss;;  II’’mm  iinn  lloovvee  wwiitthh  hhiiss  ssoonngg  ““jjuusstt  tthhee  wwaayy  yyoouu  aarree””..  II  aallssoo  lloovvee  ggooiinngg  ttoo  

tthhee  CCiinneemmaa,,  bbuutt  II  ddoonn’’tt  hhaavvee  aa  ffaavvoouurriittee  mmoovviiee;;  tthhee  aaccttoorrss  II  lloovvee  tthhee  mmoosstt  aarree  

JJoohhnnnnyy  DDeepppp  aanndd  LLeeoonnaarrddoo  ddii  CCaapprriioo..    

II  ‘‘dd  lliikkee  ttoo  ttrraavveell  aallll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd,,  bbuutt  mmyy  ddrreeaamm  iiss  ttoo  ggoo  ttoo  AAmmeerriiccaa  aanndd  ttoo  

AAuussttrraalliiaa..  II  pprreeffeerr  tthhee  sseeaa  ttoo  tthhee  mmoouunnttaaiinn,,  II  uussuuaallllyy  ggoo  ttoo  tthhee  sseeaassiiddee  iinn  

CCeesseennaattiiccoo,,  oonn  tthhee  AAddrriiaattiicc  CCooaasstt..  II  ffeeeell  vveerryy  ggoooodd  wwhheenn  II  ggoo  tthheerree  iinn  ssuummmmeerr  

bbeeccaauussee  aallll  mmyy  ffrriieennddss  aarree  tthheerree,,  wwee  hhaavvee  kknnoowwnn  eeaacchh  ootthheerr  ffoorr  yyeeaarrss  aanndd  wwee  mmeeeett  

aatt  tthhee  sseeaassiiddee  oonnccee  aa  yyeeaarr..      DDuurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr,,  uussuuaallllyy  II  ggoo  ttoo  aa  ssuummmmeerr  ccaammpp  aass  

aanniimmaattoorr  ffoorr  tthhrreeee  wweeeekkss..  II  lloovvee  tthhiiss  eexxppeerriieennccee  bbeeccaauussee  II  ccaann  ssppeenndd  ttiimmee  wwiitthh  mmyy  

bbeesstt  ffrriieennddss  aanndd  ttooggeetthheerr  wwee  aarree  aa  wwoonnddeerrffuull  tteeaamm..    

  

  


