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Hi guys! 
I introduce myself; my name is Debora
but my friends call me Debby or Deb; I’m
26 years old and I live in Grumo Appula, a
small town located in the extreme south
of Italy. In 2014 I took a bachelor’s
degree with honours in Foreign
languages and cultures and I am
currently completing a Master’s degree
in Modern languages. Three adjectives
that describe me are: workaholic, growth
oriented and open minded. I love
interacting with people coming from all
over the world and I get the chance to do
that almost every day since I also work as
tourist guide. I really enjoy travelling and
discovering new cultures and I like to
think of myself as a citizen of the world;
that’s why one of my hobbies is to search
for low cost flights and my “faithful” pink
trolley is always near my bed! I have
tried almost every kind of sport (
climbing, hiking, swimming, dancing and
so on). I would say that “my mind never
sleeps”; I live life to the full and I am
constantly waiting for the next challenge.
I am ready to meet the challenge to tell
you something about my culture and I am
sure it will be an enriching experience
both you and me.   
Best regards,  
Debby  
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Ahoj všichni! 
Abych se představila; jmenuji se Debora, 
ale kamarádi mi říkají Debby nebo Deb. 
Je mi 26 let a žiji v Grumo Appula, malém 
městě až na úplném konci Itálie. V roce 
2014 jsem dosáhla bakalářského titulu s 
poctami v oboru „Cizí jazyky a kultury“ a 
nyní dokončuji magisterské studium v 
oboru „Moderní jazyky“. Tři přídavná 
jména, která mě nejlépe vystihují? 
Pravděpodobně: workoholička, 
soustředěná na růst a otevřená novým 
věcem. Zbožňuji komunikaci s lidmi z 
celého světa. K tomu mám ostatně 
příležitost téměř každý den, vzhledem k 
tomu, že také pracuji jako turistická 
průvodkyně. Mám velice ráda cestování 
a poznávání nových kultur. Ráda bych 
sama sebe považovala za světového 
občana, to je také důvod proč jedním z 
mých koníčků je vyhledávání levných 
letů, a také proto mám svůj „věrný“ 
růžový kufřík hned vedle postele! 
Za svůj život jsem vyzkoušela téměř 
všechny sporty (horolezectví, horskou 
turistiku, plavání, tanec atd.) Asi by se 
dalo říct, že moje mysl nikdy nespí – 
snažím se žít svůj život naplno a neustále 
očekávám další výzvy. Těším se, až se 
budu moct pustit do této výzvy – 
povědět vám něco o své kultuře a jsem si 
jistá, že to bude pro mě i pro vás 
obohacující zkušenost. 
S pozdravem, 
Debby
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