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POPULÆR: 76 af ver-

kommende og venligste del-

dens smukkeste kvinder valgte at give piisen Mrs. Congeniality
til danske Alexandra

skønheder selv, som afgør
hvem der skal modtage prisen.
Alexandra Bach Temstrøm

Bach Ternstrøm.

Den danske skuespiler Alexandra Bach Temstrøm,
som var valgt til at repræsentere Danmark ved den stort
anlagte Mrs. World-finale i Vietnam den 22. november for-

an 500 mio. tv-seere, modtog
på finaleafenen prisen Mrs.
Congeniality. 76 af verdens

tager. Det er de deltagende

~1

U
I

er uddannet skuespiler i USA
og har blandt andet været

stand-in for Cameron Diaz i
Oliver Stone-filmen "Any Given Sunday" og medvirket i

;

fimen "Heartbreakers" med
Sigoumey Weaver og Jennifer Love Hewitt i hovedrollerne.' Hun har lige nu en af de
større roller iJonas KvistJen-

sen kommende danske spile-

film "Mord på mere end én
Måde", som har premiere i
starten af 2010.

Efter 13 år i USA vendte
smukkeste gife kvnder fra Alexandra i sommeren 2006
hver sit land. dystede mod hjem med sin famile for at gihinanden, og ganske vist biev -. ve siDe børn et godt afsæt i
det russiske Victoria Rado-

det danske, og hun er nu ved

chinskaya, der løb med ha-

at skabe sig en ny karrere

vedprisen. Men Alexandra

her i landet. Det ledte til en casting
til Mrs. World 2009, som

kom i stedet hjem med titlen
Mrs Congeniality, som gives
til den mest positive, imøde-

er den første skønhedskon-

kurrence hun har deltaget i.
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Alexandra Bach Ternstrøm er med sin famile vendt hjem til Danmark efter flere år i den amerika

n- .

ske filmindustri. Hun kan snart ses i filmen ))Mord på flere måder((. Hun vandt prisen Mrs. congenia-I
lit y, hvilket betyder noget i retningen af ))imødekommenhed((.
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