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ol.Sympatisk.
Den danske
, Mrs. World~deltager
, vandt pris for sit
i
venlige væsen
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- Jeg tror bare generelt, at jeg

været git i 12 år. Parret har dren.

llmn.Lykk. ......... ............ ........ ....

er en positiv. glad pige, der ser
lyst på det hele, siger den danske

pede, men den dan.

deltager, der dog ikke nåede

gene Oliver på fem år og Julian på
18 måneder.
- Vi har altid følt en stor kærlighed

. ske deltager i l~on.

blandt de 12 udvalgte i fialerun-

til Danmark, været stolte af vores

kurrencen om at bli.

den, der blev vundet af den russi.
ske deltager.

land, sa for 05 var det eneste rigtigt
at vende hJem. da vi fik børn.

ve kåret somglip.
ver.
Mrs. World.titlen

dens flotteste frue, Alexandra B.

Ternstrøm, kom aligevel ikke
tomhændet hjem fra de tre ugers

- Konkurrencen var hård. Al. . I Amerika fi Alexandra foden
dersmæssigt spændte deltagerne indenfor i Hollywood, og hun har
fra 20 år ti næsten 50. Der var

medvirket i bL.a. Oliver Stone.fa.
milen 'Any Given Sunday', og

lande havde sendt.deres skønne.

unge piger med, der var blevet
gift for en måned siden, og i den

ste repræsentanter.

anden ende var der en deltager,

ran Diaz i en anden fi.

oplevelser i Vietnam, hvortil 76

Den 37-årige dansker, mor til to

børn, blev blåstemplet med pris'en Mrs. Congeniality (sympati,
red.), der blev uddelt efter af.
stemning i deltager.feltet.
Prisen fi Alexandra Tern-

strøm for sit altid 'venlige, imødekommende og positive' væsen,
og det er hun da forståeligt nok
stolt af.

der havde været gift i 25 år og

hun har været stand.in for CameI Danmark håber hun at kunne

ventede barnebarn.

fortsætte som skuespiler, selv

Stolt af Danmark

om hun har job i et advokatfma.
Hun er aktuel med et par rekla-

Alexandra Ternstrøm flyttede

me.fi, og til januar har hun en

med familen tilbage til Dan.

større rolle i Jonas Kvist

mark i 2006 efter 13 år i Amerika.
Hun mødte sin mand, Morten,

der er vicepræsident i et trans.
portfrma, i New York, og de har

Jensens

fi 'Mord på Mere end en Måde'.

_ Forhåbentlgt kan det føre til
flere tibud.
all(lb.dk I Foto: Thoma Lekfeldt
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