
  

MISS BOLIVIA 
Angela Torres 

Angela arbetar som flygvärdinna och tycker om att resa 

och se sig om i världen. Hon har arbetat som volontär i 

slummen och drömmer om att kunna hjälpa de fattiga i 

Bolivia till ett bättre liv. Främst av allt drömmer hon dock 

om att hjälpa sig själv till ett ännu bättre liv. Hon vill ha 

lyx, berömmelse och kändisfester. Att bli film- och rock- 

stjärna vore också trevligt. 

    

Personliga fakta ; 

PERSONDATA HEMLIGHETER SÄRSKILD UTRUSTNING ROLLSPELSTIPS 

Ålder: 19 år Du har förstorat dina bröst — En burk med laxermedels- Du tänker vinna tävlingen 

Längd: 173 cm och du har opererat bort två = tabletter. och sopa gatan med dina 
Ögonfärg: bruna revben för att få en smalare motståndare. Var insmick- 

Yrke:flygvärdinna midja. rande, men alltid redo att 
sticka dolken i deras ryggar.     

  

  

MISS NEW ZEELAND 
| Celandine Huntingdon 

Celandine började som barnmodell när hon var tre år 

gammal. Hon har medverkat i flera reklamkampanjer och 

har även synts till i ett flertal filmer. Celandine tycker att 
hon har det bästa arbetet som finns även om det kan vara 
väldigt stressigt ibland. Tyvärr har hon ju inte fått några 
huvudroller ännu. För att få en sådan måste man ju lägga 
sig för producenterna och Celandine är minsann inte en 

"sådan” flicka. Nej, sådana slampor föraktar hon och 

eftersom alla andra tävlande är sådana måste hon ju 
självklart vinna. Och pappas pengar hjälper säkert. 

Personliga fakta | 

  

PERSONDATA 

Ålder: 19 år 
Längd: 177 cm 
Ögonfärg: gröna 

Yrke: modell   HEMLIGHETER 
Du har opererat det mesta 
som går att operera. Bröst, 

mage, näsa ögon... Tur att 

du kommer från en så rik 

familj. 

SÄRSKILD UTRUSTNING 
Kroppsklister för att få 
bikinin att sitta snyggt. Sax 
för att klippa sönder andras 
kläder. 10 000 dollar. 

ROLLSPELSTIPS 

Du är van vid att få som du 

vill. Ingen säger emot dig så 
du är inte van vid motgån- 
gar. Pengar öppnar alla dör- 
rar. Se till att det är dig 
juryn ser. 

  

  

 



  

MISS PORTUGAL 
Maria Domingo 

Maria arbetar som värdinna på en nattklubb på Madeira. 

Hon tycker om att umgås med människor. Ja, hur nära 

hon egentligen umgås med människor på sitt jobb har 
hon i och för sig inte berättat för Miss Universum-folket. 

De där konservativa gubbarna fattar inte att en flicka 

måste ha lite skoj. Dessutom predikar de ju dubbel- 

moral. Gubbarna vill gärna ha lite mysigt med kandida- 

terna, men samtidigt vill de att alla skall vara små 

oskyldiga flickor. 

    

Personliga fakta | 

PERSONDATA HEMLIGHETER SÄRSKILD UTRUSTNING ROLLSPELSTIPS 
Ålder: 19 år Du har opererat brösten Vasselin för att få vita, snyg- — Du tänker vinna den här 
Längd: 172 cm och lagt in silikon i läppar- — ga tänder. Kroppsklister för = tävlingen vad det än kräver. 
Ögonfärg: blå-gröna na. att bikinin ska sitta riktigt Se till att alltid vara den 
Yrke: värdinna snyggt som tar initiativet när 

domarna ser på.       
  

MISS ESTONIA 

Frida Antti 

Frida studerar dans och teater vid Estlands dansakade- 

mi. Hon har framträtt i flera musikaler och har belönats 

med priset "årets mest framgångsrika unga skådespeler- 
ska” 1999. Hennes pojkvän Grigorij, som arbetar för 
ryska maffian, har alltid stöttat hennes karriär. Tänk 
vilken tur att hennes argaste konkurrent inte han fram till 

estlandsfinalen i tid. 

  

Personliga fakta | 

PERSONDATA HEMLIGHETER SÄRSKILD UTRUSTNING ROLLSPELSTIPS 
Ålder: 21 år Du har gjort flera bröst- En burk med laxermedels- Du brukar passa på att 
Längd: 174 cm förstoringar och så har du tabletter. Kroppsklister för sabotera för de andra delta- 
Ögonfärg: blå modellerat om ditt ansikte att bikinin ska sitta riktigt garna när du kommer åt. 
Yrke: student ganska rejält. Tur att det snyggt. Sax och liten såg. Sönderklippta klänningar 

inte finns några bilder kvar. — En flaska tårgasspray. och avsågade klackar är din 
specialitet.      



  

MISS GREECE 

Dimitra Andreou 

Dimitra studerar språk vid Atens universitet. Hon vill bli 

forskare eller tolk.sHennes drömyrke är att arbeta som 

tolk vid EU-parlamentet. Tänk vad med pengar man kan 

tjäna där. 

    

Personliga fakta 

PERSONDATA HEMLIGHETER SÄRSKILD UTRUSTNING ROLLSPELSTIPS 
Ålder: 23 år Du har opererat in silikon i — Kroppsklister för att klistra — Du är en smart tjej som fak- 
Längd: 172 cm läpparna för att de ska bli fast bikinin på kroppen så tiskt talar fler språk än du 
Ögonfärg: blå-grön fylligare och så har du oper- = att den ska sitta snyggt sagt officiellt. Det använder 
Yrke: studerar erat näsan ett flertal gånger du för att ta reda på detaljer 

om de andra som kan använ- 

das. De är ju såna bimbos.     
  

  

MISS BRASILIEN 

Bianca Herrera-Perez 

Bianca arbetar som personlig tränare i Brasilia. Hon 
tycker mycket om djur och natur och vill i framtiden 

arbeta med att försöka rädda utrotningshotade djur i 
regnskogen. Bianca är dessutom vegetarian och 

tycker synd om alla stackars djur som blir mat. Men 

samtidigt jlär hon sig gärna i stiliga läderstövlar. Lite 

lagom mycket dubbelmoral har väl aldrig skadat. 

  
Personliga fakta | 

PERSONDATA HEMLIGHETER SÄRSKILD UTRUSTNING ROLLSPELSTIPS 
Ålder: 19 år Du har opererat brösten En burk med laxermedels- Det här är din tävling. Du 
Längd: 176 cm och näsan. tabletter. Det är bra kvällen = har vunnit ett flertal tävlin- 
Ögonfärg: bruna före bikinitävlingen för att gar genom att ligga med de 
Yrke: personlig tränare magen ska se platt och manliga jurymedlemmarna. 

snygg ut. Det är bara att hålla god   min och spela med.   
 


