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SKEPPPLANDA. Marie 
Frödell har gjort resan 
som många drömmer 
om, jorden runt. 

Tre månader tog det 
för Marie att besöka 
många av världens alla 
hörn.

Favoriterna var Nya 
Zeeland, Australien och 
Cookislands öarna.

Marie Frödell har upplevt 
några av jordens alla kulturer.
Hon har tillsammans med 
en kompis besökt några av
jordens alla underbara plat-
ser.

Nämn de tre bästa plat-
serna?

  – Nya Zeeland, Cookis-
lands öarna och Australien. På 
Nya Zeeland var det jättevack-
ert, de var jättevänliga. Man 

kunde lifta och bli tillfrågad att
bo hos den man liftade med. 
Det förekom inga stölder, 
man behövde inte alls vara 
rädd för att bli rånad. 

– Av Cookislands öarna be-
sökte jag Rarotonga och Ai-
tutaki som då inte var några 
turistställen, men som nu på 
senare tid har blivit det.

– I Australien var jag i en 
storstad, Sidney. Där besök-
te jag se-värdigheterna som 
fanns.

En av de saker hon minns 
tydligast är flygresan till Aitu-
taki. Man behövde inte bara 
väga packningen, utan allt 
som skulle med på planet in-
klusive sig själv. Vid incheck-
ningen fick man helt enkelt 
ställa sig på en våg.

Marie minns Aitutaki som 
en liten och trevlig ö. I cirka 
tre veckor fick hon ta del av 
det underbara livet på öarna.

– Det var otroligt roligt och 
spännande, avslutar Marie.

Text och bild:
FRIDA IVARSSON

LISA ÖHRN

ÄLVÄNGEN. Modellyrket 
är för många unga tjejer 
en stor dröm.

Men i sommar när 
Nathalie Woxman 
Molander fyller femton 

är det inte längre en 
dröm. 

Av en ren slump upp-
täcktes hon under en 
shoppingrunda i Nord-
stan.

Nathalie är idag en anonym 
14-åring i Älvängen. I 
sommar kan livet som okänd 
helt förändras. Så fort hon 
fyllt femton år, vilket sker i 
sommar, kommer hon att bli 
testfotograferad i Stockholm 
för agenturen IMG-models.

Allt hände en vanlig dag 

när Nathalie var och shop-
pade med sina kompisar i 
stan. En helt okänd kvinna 
kom fram och presenterade 
sig som Carina och berätta-
de lite om sitt jobb på IMG-
models. Carina frågade om 
längd, ålder och om hennes 
intresse för att bli modell. 
Dom bestämde ett möte där 
också hennes föräldrar skulle 
delta, det skedde några veckor 
senare.

Hur gick mötet till ? 
– Först fick vi information 
som bland annat sa IMG-
models begärde åldersgräns

på 15 år. På grund av det så 
skulle jag vänta till sommaren. 
Dom provfotograferade mig 
på platsen där dom skulle  se 
profil och massa annat, berät-
tar Nathalie

De flesta modeller börjar 

vid åldern 16-20 år och man 
arbetar max till 35 års ålder.

Det finns olika slags mo-
deller där det också ställs olika 
krav.

Reklammodeller, naken-
modeller, mannekänger och 
fotomodeller.

Vad har du för förvänt-
ningar?
– Det här är verkligen någon-
ting jag gillar, så jag hoppas 
såklart att det går så bra som 
möjligt, och att dom tycker 
om mina bilder.

Är det något som du kan 
tänka dig att satsa på?
– Ja, helt klart. Bara jag trivs 
med det och allt känns bra.

Okej, häftigt! Lycka till, 
Nathalie!

Text och bild:
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Rekryterades mitt i stan

FLICKORS DRÖMYRKE

1) Psykolog och journalist

2) Polis

3) Kändis och reseledare

4) Skådespelare, veterinär

5) Jurist/advokat, servitris, 
artist, kock och musiker

POJKARS DRÖMYRKE

1) Polis

2) Lastbilschaufför

3) Brandman, IT-konsult, 
webbredaktör

4) Musiker och kändis

5) Industriarbetare, idrottsleda-
re och ingenjör

fakta: LO-tidning

Nathalie Woxman 
kan komma att bli 
fotomodell till som-
maren, men först 
måste hon fylla 
15 år.

I sommar kan Nathalie vara fotomodellmodell

Lisa om Frida...
...det här är Frida Carolina Ivarsson, 
hon är fjorton år och bor med
sin familj i Skepplanda. På fritiden 
spelar Frida för det mesta
fotboll och är med kompisar.
Om tio år hoppas Frida att hon är 
gift, har ett barn och
förhoppningsvis ett jobb. 
Hon skulle kunna tänka sig att praoa 
här igen på kuriren
för det är kul. Och om man bortser 
från journalisterna så
finns det snygga gubbar i området.

Frida om Lisa...
...Lisa Amanda Öhrn är 14 år bor 
med sin familj
I Skepplanda. På sin fritid spelar hon 
fotboll eller är med
Kompisar. Varför hon valde att praoa 
på Ale Kuriren är 
För att hon tänder på journalister, 
vilket det finns gott om här.
  För övrigt är hon en (ganska) snäll 
tjej.

Vart går din drömresa?

Emelie, 19 år:
– Jag skulle vilja göra en upp-
täcktsresa i Asien.

 Emil, 13 år:
– Thailand, varmt och skönt.

Lismarie, 68 år:
– Australien låter spännande.

Håkan, 55 år:
– Jag skulle nog välja Maldi-
verna.

Frida Carolina Ivarsson.

Lisa Amanda Öhrn.
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Marie har rest jorden runt

Marie Frödell i 
Skepplanda har 
gjort resan alla 
drömmer om, 
jorden runt.


