
 Hannelore, Karen, Dodi e Renate,
 

Pensamos em enviar-lhes um 
Cartão de Natal, mas queríamos mais.
Assim, nasceu o "Histórias Viajantes" -
nosso cartão de agradecimento para

vocês!
 

Histórias Reais 
-Clube de Leitura-

  Hannelore, Karen, Dodi and Renate,
 

 We thought about sending them a
Christmas Card, but we wanted more.
So, “Travelling Stories” was born - our

thank you card for you!
 

Real Stories
 Reading Club
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HISTÓRIAS CONECTAM
Existe alguma dúvida sobre a potência das

histórias quando compartilhadas?

Um dia, Hannelore Brenner levantou,

organizou e registrou histórias de vida.

Histórias que fazem parte da nossa História

enquanto humanidade e também da nossas

histórias enquanto indivíduos.

Já que representam uma parte da História

Mundial, mas também falam de sentimentos e

experiências que são parte de cada ser

humano. 

Por isso, conectam

Conectam de tal forma que saem do papel e

ligam pessoas separadas por um oceano.

Essa revista é sobre isso. 

E sobre a história do livro "As Meninas do

Quarto 28" com o "Histórias Reais - Clube de

Leitura".

Com carinho,

Histórias Reais - Clube de Leitura



CONNECTING STORIES
Is there any doubt about the power of

stories when they are shared?

One day, Hannelore Brenner got up, organized

and recorded life stories.

Stories that are part of our History as humanity

and also of our stories as individuals.

Since they represent a part of World History

but also they relate to feelings and experiences

which are part of each human being

Therefore, connect

They connect in such a way that they come

out of the paper and link people separated by

an ocean.

This magazine is about that.

And about the story of the book “The Girls from

Room 28” with “Real Stories - Reading Club”.

                                                                          Love,

                                  Real Stories - Reading Club



Um dia, uma integrante do Histórias
Reais - Clube de Leitura sugeriu que o
livro "As Meninas do Quarto 28" fosse a

leitura do mês.
O grupo votou, aprovou e, em julho de

2021, foi lido por todos.
 



One day, a member of the Real Stories -
Reading Club suggested the book “As

Meninas do Quarto 28” to be the reading
of the month.

The group voted, approved and, in July
2021, it was read by everyone.

 



Foi assim, pelas letras de Hannelore e pela
sugestão de um membro do Clube de Leitura

que as histórias de Helga, Flaška, Zajiček,
Marta, Judith, Eva, Handa e tantas outras
viajaram continentes para ecoar aqui no

Brasil



Just like that, through Hannelore’s words
and suggested by a member of the Reading

Club that the stories of Helga, Flaška,
Zajiček, Marta, Judith, Eva, Handa and so
many others traveled continents to echo

here in Brazil
 



O Clube trabalhava a leitura em seu
grupo e nas redes sociais...

 



The Club developed the reading in its
group and on social networks...



Histórias Reais - Clube de Leitura



Quando a Meire entrou em contato com a

Karen e a mágica aconteceu



When Meire got in touch with Karen and

the magic happened



Karen e Dodi não só receberam o pessoal

para uma conversa, como colocaram o

grupo em contato com a autora



Karen and Dodi not only received the staff

for a conversation, they also put the group

in contact with the author



 E foi assim que um grupo de pessoas no

Brasil não só se conectou a uma autora,

uma tradutora, duas curadoras, mas

também com várias meninas e seus

professores e pais que um dia tiveram sua

história narrada por Hannelore Brenner



And that’s how a group of people in Brazil

not only connected with an author, a

translator, two curators, but also with

several girls and their teachers and

parents who one day had their story

narrated by Hannelore Brenner



 Para se ter uma ideia do poder de

conexão dessas histórias, deixamos aqui

alguns feedbacks dos membros do Clube



To get an idea of the connecting power of

these stories, here are some feedbacks

from Club members



A riqueza de detalhes que explica, contextualiza e comprova os fatos. 

A força que a arte tem. Não ter que usar a estrela amarela durante a

apresentação do Brundibár e se sentir livre. Me emocionou. 

O modo como você conta os fatos me fez visualizar aquele

momentos.

O livro me tocou profundamente em diversos momentos, tanto os

relatos de dor e sofrimento, mas principalmente os de força, que

demonstram o poder da amizade, da arte por meio da música, da

atuação, dos desenhos.

As cuidadoras que estavam com aquelas meninas salvaram não

apenas a vida física delas, mas a mental também e ajudaram a forjar

o caráter delas. Para mim ficou a mensagem de que independente

do ambiente e das circunstâncias que estamos vivendo se tivermos

pessoas que nos ajude a ver além, apurando o olhar podemos ser

mais feliz. Um abraço forte.

"Hannelore, é um prazer enorme ter a oportunidade de falar com você.

Receba minha gratidão pelo maravilhoso trabalho que você faz e

parabéns pelo compromisso que você tem com a história do Holocausto.

 

Meu nome é Meire Elem. Sou colaboradora desse clube de leitura de

histórias reais porque acredito no poder que as histórias reais têm de

transformar vidas e de ajudar a promover um futuro melhor. Li seu livro e

me marcou:

 

Meire Elem D. C. Galvão"



Hannelore, it is such a pleasure to have the opportunity to speak with

you. Receive my gratitude for the wonderful work you do and

congratulations on the commitment you have made to the Holocaust

story.

My name is Meire Elem. I’m a contributor to this true story reading club

because I believe in the power of true stories to transform lives and help

promote a better future. I read your book and it touched me:

he abundance of details that explain, contextualize and prove facts.

-The embedded strength of art. Not having to wear the yellow star during

Brundibár’s presentation and feel free. It touched me.

- The way you tell the facts made me visualize those moments.

- The book touched me deeply several times, both the reports of pain

and suffering, but mainly those of strength, which demonstrate the

power of friendship, of art through music, acting and drawings.

- The caregivers who were with those girls saved not only their physical

lives, but their mental ones as well and helped to forge their character. --- 

- For me, the message was that regardless of the environment and

circumstances we are living in, if we have people who help us to see

beyond, with a better look, we can be happier. A strong hug.

Meire Elem D.C. Galvão



 O processo de pesquisa foi incrível.

Tantos relatos, fotos, poemas

tornaram o livro do quarto 28. Um

testemunho atemporal, vivo.

Aquelas meninas que demostram a

força da amizade, no momento

mais terrível da humanidade,

estarão para sempre na história.

Eduardo Rocha.

Querida autora, quantas histórias tocantes

pude aprender lendo As meninas do

quarto 28. É impressionante como depois

de tanto tempo, tanta miséria, tantas

coisas ruins que passaram, tantas perdas,

elas conseguiram se reencontrar, cantar e

festejar. Essas histórias não podem nunca

ser esquecidas, para não serem repetidas!!

Ricarda Caiafa

 

Sim, os relatos são em parte semelhantes aos horrores

que já lemos, mas vistos da perspectiva de crianças e

adolescentes, muito se potencializa. Me vem à mente

crianças desta idade com quem trabalho diariamente…

como poderiam suportar? E como justificar inúmeras

crianças e suas famílias sido expostas a tamanho

sofrimento?? Pensei em Anne Frank, dois anos vivendo no

esconderijo e por fim levada ao Campo de

Concentração… o que nos teria relatado se pudesse ter

prosseguido com seu diário? Considero essencial esta

leitura que fazemos hoje. É mais uma peça que faltava

para mergulhar neste período negro da História.

Thereza

.



The research process was amazing.

So many stories, photos, poems

transformed into the book of room

28. A timeless, living testimony.

Those girls who demonstrate the

strength of friendship, at the most

terrible moment of humanity, been

forever in history.

Eduardo Rocha.

Dear author, how many touching stories

I could learn by reading “The girls from

room 28”. It’s amazing how after

such a long time and misery, with so many

bad things happening and so many losses,

they managed to meet again, sing and

celebrate. These stories can never

be forgotten, so History will never be

repeated!!

Ricarda Caiafa

 

Yes, the narratives are in part similar to the horrors we’ve

already read, but a lot of it is enhanced, when we see

them from the perspective of children and teenagers.

Children this age come to my mind as I work with them

on a daily basis. How could they bear it? And how to

justify countless children and their families being

exposed to such suffering? I thought of Anne Frank, two

years living in hiding and finally being removed to the

Concentration Camp. What would she have told us if she

could have continued with her diary? I consider as

paramount such reading. It is one more missing piece

that allows us to dive into this dark period of history.

Therez

a

 

.



Diferente da grande maioria dos livros sobre o Holocausto, As Meninas do

Quarto 28 possui leveza e alegria, mesmo em meio a todo sofrimento

narrado. Como mãe de duas crianças de 8 anos vi meus filhos em muitos

momentos no livro: da ansiedade para participar das peças de teatro às

pequenas rusgas que existiam entre as meninas no quarto 28. O universo

infantil tão lindamente retratado no livro me é muito familiar, mas é

também dilacerante pensar que, diferente dos meus filhos, aquelas

crianças passavam por inúmeras privações e que a grande maioria nem

mesmo chegou a idade adulta.

A passagem mais marcante do livro para mim é o momento da

libertação de Terezin. Primeiro meu coração apertou com a descrição da

chegada dos soldados russos que eram meninos de 15, 16 anos... Quão

injustas podem ser as guerras! Ninguém ganha! Esses meninos também

perderam infância e adolescência numa guerra sem sentido.

Depois, quando os judeus se percebem livres e ficam juntos nas ruas de

Terezin, cantando e comemorando... Uma euforia que só de ler arrepia!

Que experiência maravilhosa participar da Roda de Conversa com a

Karen Zolko! Saber a história da história!. Conhecer como a exposição As

Meninas do Quarto 28 veio para o Brasil, quem a idealizou, quais são as

diferenças entre a versão brasileira e a européia, ver que a exposição foi

montada pensando não apenas em denunciar os horrores do

Holocausto, mas também em fazer a diferença na vida de jovens

brasileiros de classes econômicas menos favorecidas. Como brasileira

fiquei muito orgulhosa de ter essa exposição aqui e não vejo a hora para

que ela volte a ocorrer e eu possa vivenciá-la também.

Aline Cavalcanti

.



Unlike the majority of books about the Holocaust, “The Girls in Room 28”

has lightness and joy, even in the midst of all the suffering narrated. As a

mother of two 8-year-olds, I saw my children at many moments in the

book: from the eagerness to participate in the plays to the little quarrels

that existed between the girls in room 28. The universe of children so

beautifully portrayed in the book is very familiar to me, but it is also

heartbreaking to think that, unlike my children, those children went

through countless deprivations and most of them did not even reach

adulthood.

The most memorable part of the book for me is the moment Terezin was

freed.  First, my heart sank with the description of 15 and 16 year Russian

boy soldiers arriving at the camp... How unfair wars can be! Nobody wins!

These boys also lost their childhood and adolescence in a meaningless

war.

Later, when the Jews felt free and stayed together in the streets of

Terezin, singing and celebrating, an euphoria that makes you bristle by

reading! What a wonderful experience to be part of the conversation

group with Karen Zolko! Getting to know the story of the story! Finding

out how the exhibition “As Meninas do Quarto 28” came to Brazil, who

conceived it, what are the differences between the Brazilian and

European versions, see that the exhibition was set up not only thinking

about revealing the horrors of the Holocaust, but also about doing the

difference in the lives of young Brazilians from less favored economic

classes. As a Brazilian I was very proud to have this exhibition here and I

can’t wait for it to happen again and I can experience it too.

 Aline Cavalcanti

.



Minha experiência de vida, me mostrou sempre que

havia uma luz no fundo do túnel, e cada dia é um dia

para ser vivido, você pode observar na leitura das

meninas do quarto 28, que as sobreviventes se

encontram anualmente e sempre com momentos

felizes, mesmo recordando e homenageando as que

não sobreviveram, elas conseguem conviver com as

lembranças. Estas lembranças trazem um ensinamento

a todos nós, eu acho que é este o sentido...quando faço

minhas palestras, eu sinto que estou conseguindo tirar

do anonimato estas pessoas que não sobreviveram, eu

sinto que sou um pouco da voz destas pessoas.

Rolande

 

Umas das melhores leituras que fiz

Essa é uma história que inspira, que ilumina,

que nos faz refletir, expande os horizontes da

alma e muda o olhar para a vida. 

Simplesmente incrível. 

E além disso unir a leitura a roda de conversa

foi uma experiência sensacional pois nos trouxe

a oportunidade de compartilhar sentimentos,

sensações e muitos conhecimentos. Gratidão!

Danyelle

 

.



 

My life experience showed me that there was always a

light at the end of the tunnel, and each day is a day to

be lived. You can see in the reading of the girls in room

28, that the survivors meet annually and always with

happy moments, even remembering and honoring

those who did not survive, they manage to live with the

memories. These memories bring a lesson to all of us, I

think this is the meaning... when I give my lectures, I feel

that I’m managing to get these people who didn’t

survive out of the anonymity, I feel that I’m a little bit of

the voice of these people.

Rolande

 

 

 

 

One of the best reading I’ve done.

This is a story that inspires, illuminates

 makes us reflect, expands the horizons of

soul and changes the way we face life.

Just amazing.

And in addition, uniting the reading with the

conversation group

was a sensational experience since it gave us

the opportunity to share feelings,

sensations and lots of knowledge. Gratitude!

Danyelle

 

.



Parabéns pelo trabalho investigativo.

Sou adolescente e foi algo que acrescentou muito na minha vida, uma

aula de história. Agora valorizo   mais o que tenho e no futuro, quando for

mais velha, preciso reler para uma perspectiva diferente.

Na verdade, foi mais do que uma aula de história, mudou minha vida!

Obrigada!

Como foi participar da roda de conversa?

Superou as minhas expectativas, anotei muita coisa e consegui aprender

bastante. Gostei do trabalho da Sofia sobre holocausto e até estou

pensando em estudar a área, que na verdade já pensava, mas talvez

faltava um estímulo. A Juliane fez comentários que eu já fui me inscrever

no canal, kkk Achei muito legal e necessário o trabalho delas.

Achei muito interessante a história antes de termos acesso ao livro no

Brasil, sobre um email virar uma legião de leitores. E tudo o que a Karen

falou sobre educação e esperança para um futuro melhor. Isso me deu

esperança! Ler o livro me deu esperança nessa pandemia, apesar de

muito triste, me deu vontade de sempre olhar pra frente como o farol

que Helga desenhou. Trazer a memória dessas meninas é muito

importante. E sério, precisamos de uma exposição sobre o livro! Na época

que teve eu era muito pequena (9/10 anos) e acredito que muitas

pessoas da minha geração precisam ter contato com isso. Na verdade,

todas as pessoas precisam parar um pouco para olhar o passado e refletir

sobre o hoje. Eu como fã e aprendiz de cada uma dessas histórias, estou

tentando convencer outras pessoas a lerem. É isso, muito obrigada. É

incrível como coisas simples podem mudar uma pessoa e a maneira que

ela vê o mundo.

Luiza Fonda



 

Congratulations on your investigative work. I’m a teenager and it was

something that added a lot to my life, a history class. Now I value more

what I have and in the future, when I get older, I will need to read it again

for a different perspective. In fact, it was more than a history class, it

changed my life!

Thank you!

What was it like to participate in the conversation group? It exceeded my

expectations. I wrote down a lot and managed to learn a lot. I liked

Sofia’s work on the holocaust and I’m even thinking about studying the

subject, which in fact I was already thinking about, though lacking some

kind of stimulus. Juliane commented that I was already subscribed to the

channel, kkk I found their work very cool and necessary.

I found the story very interesting before we had access to the book on

Brazil, about an e-mail becoming a legion of readers. And everything that

Karen talked about regarding education and hope for a better future,

gave me hope! Reading the book gave me hope in this pandemic, even

though very sad, it made me want to always look forward like the

lighthouse that Helga drew. Bringing up these girls’ memories is very

important. And seriously, we need an exhibition about the book! At that

time, I was very young (9/10 years old) and I believe that many

people of my generation need to have contact with this. Actually

everyone needs to take a moment to look back and reflect

about today. As a fan and apprentice of each of these stories, I’m

trying to convince other people to read it. That’s it. Thank you very much.

It's amazing how simple things can change a person and the way

she sees the world.

Luiza Fonda

 

 

 



This book came into my life through the True Stories Book Club. 

Surprisingly, the book not only brought

real and emotional information, but also friendships and the

incredible experience of participating in conversation groups with the

characters and the author of the book. This is a book about the real story

of jewish girls, prisoners in the Holocaust. It’s a dense read (and even

tiring at times), but full of so many reflections, it’s

worth it. The Girls in Room 28 showed me how art, culture and

education are weapons that empower people!!! In the middle of the war,

hunger, pain and with total disregard for life, these ordinary people like

you and me, found their strength in the desire to learn and express!

Read on. Learn about their history! because when we go beyond

the facts and we learn deep the people who lived those facts,

we reap genuine learning, able to form our opinions and

make us better people!

Dani Costa!

One thing that catches my attention is

the girls’ education, the sense of

responsibility and companionship and 

lack of selfishness even having little.

Suliane

 

 

 

.



Este livro surgiu na minha vida através do clube de leitura

@historiasreaisclube. Surpreendentemente, o livro trouxe, não só

informações reais e cheias de emoções, mas também amizades e a

incrível experiência de participar de rodas de conversa com as

personagens e a autora do livro. Este é um livro sobre a história real de

meninas judias, prisioneiras no Holocausto. É uma leitura densa (e até

cansativa em alguns momentos), mas cheia de tantas reflexões, que vale

a pena. As Meninas do Quarto 28 me mostraram como a arte, cultura e

educação são armas que fortalecem as pessoas!!! Em meio à Guerra,

fome, dor e um total descaso à vida, estas pessoas, comuns, como você e

como eu, encontraram sua força na vontade de aprender e de expressar!

Leiam. Aprendam sobre a nossa história! Porque quando vamos além

dos fatos e nos aprofundamos nas pessoas que viveram aqueles fatos,

colhemos um aprendizado genuíno, capaz de formar nossas opiniões e

nos fazer pessoas melhores!

Dani Costa

Uma coisa que me chama a atenção, é

a educação das meninas, o senso de

responsabilidade, a união mesmo

tendo pouco não são egoístas.

Suliane

 

.

https://www.instagram.com/historiasreaisclube/


O livro de Hannelore Brenner foi uma surpresa maravilhosa para nós.

Nosso clube de leitura foca em livros não ficcionais, em especial, livros-

reportagem e biografias. Lemos um livro por mês e temos um encontro

virtual para discutir nossas impressões sobre a leitura.

No clube, os livros são escolhidos por votação. Escolhemos o tema e os

membros sugerem os títulos. Todos os livros sugeridos vão para votação.

O livro mais votado entra no nosso cronograma.

 

“As meninas do quarto 28”, com certeza, entra para a lista dos melhores

que já lemos. Hannelore Brenner apresenta um tema forte, complexo e

emocional com maestria. Uma escrita afetuosa, respeitosa e responsável. 

 

Através do livro “As meninas do quarto 28”, pudemos conhecer

Theresienstadt, um campo/gueto desconhecido para a maioria dos

leitores do clube. Fomos apresentados também ao que um educador

engajado é capaz, aos conflitos de perseguidos durante a guerra e ao

poder da arte. Hannelore consegue o perfeito equilíbrio entres os

aspectos asquerosos de uma guerra e as pequenas belezas da vida. Entre

a maldade e sensibilidade humanas. Entre a dor e a necessidade de

honrar a própria história e dos seus.

 

Vivemos um mês na companhia de um livro que nos fez buscar saber

mais sobre o assunto pesquisando informações complementares e

refletindo bastante sobre diversas questões. Foi uma leitura muito rica e

que proporcionou interações valiosas entre os membros do clube.

Vanessa Cazarotto

 

 



 

Hannelore Brenner’s book was a wonderful surprise for us. Our book club

focuses on non-fiction books, especially feature books and biographies.

We read a book a month and have a virtual meeting to discuss our

impressions of reading.

 

At the club, books are chosen by voting. We choose the theme and the

members suggest the titles. All suggested books go to vote. The most

voted book enters our schedule.

 

“The girls in room 28” certainly makes the list of the best we’ve ever read.

Hannelore Brenner masterfully delivers a strong, complex, and emotional

theme. A loving, respectful and responsible writing.

 

Through the book “The girls in room 28”, we got to know Theresienstadt, a

camp/ghetto unknown to most readers of the club. We were also

introduced to what an engaged educator is capable of, the conflicts of

those persecuted during war, and the power of art. Hannelore strikes the

perfect balance between the nasty aspects of war and the little beauties

of life. Between human malice and sensitivity. Between the pain and the

need to honor her own story and that of her companions.

 

We lived for a month in the company of a book that made us seek to

know more about the subject, researching additional information and

reflecting a lot on various issues. It was a very rich reading and provided

valuable interactions between club members.

Vanessa Cazarotto

 

 

 

 

 



Hannelore, Dodi, Karen e Renate,
Nossa gratidão a vocês!

 



Hannelore, Dodi, Kare and Renate,
Our gratitude to you!

 


