
Lucas fra USA � 
Født: Mars 2006
Interesser: Friluft, matlaging og 
gaming 

For mer informasjon:
www.afs.no/vertsfamilie

Lucas er en sporty gutt som liker å lære nye ting og å dyrke nye Lucas er en sporty gutt som liker å lære nye ting og å dyrke nye 
interesser. Han beskriver seg selv som åpen for å prøve ut nye interesser. Han beskriver seg selv som åpen for å prøve ut nye 
aktiviteter og sporter. Han er spøkefull og snakkesalig, men kan aktiviteter og sporter. Han er spøkefull og snakkesalig, men kan 
være litt sjenert i starten. Lucas har brasiliansk bakgrunn og han være litt sjenert i starten. Lucas har brasiliansk bakgrunn og han 
snakker en del portugisisk. Han bor sammen med mor, far og bror.snakker en del portugisisk. Han bor sammen med mor, far og bror.
Familien hans er glad i å lage nye matretter, og han vil gjerne Familien hans er glad i å lage nye matretter, og han vil gjerne 
servere amerikanske og brasilianske matretter i løpet av servere amerikanske og brasilianske matretter i løpet av 
utvekslingen. Å høre på bestefaren fortelle gamle historier er en utvekslingen. Å høre på bestefaren fortelle gamle historier er en 
av hans favorittaktiviteter. Han gjør det veldig godt på skolen, og av hans favorittaktiviteter. Han gjør det veldig godt på skolen, og 
favorittfagene hans er naturfag og engelsk. I fremtiden har han lyst favorittfagene hans er naturfag og engelsk. I fremtiden har han lyst 
til å jobbe med informatikk. Lucas reiser til Norge for å lære norsk, til å jobbe med informatikk. Lucas reiser til Norge for å lære norsk, 
oppleve en ny kultur og verden utenfor USA.oppleve en ny kultur og verden utenfor USA.

Kunne dere tenke dere å være vertsfamilie for Lucas, og bidra til at han får 
en fin opplevelse her i Norge? Søk om å bli vertsfamilie i dag! 


