Här kan du se en intervju från tidningen FRIDA med Rebecca(R) och
Alexandra(A). Rebeccas svar är med blå text och Alexandras med röd.
Kan du namnen på alla i Backstreet Boys?
R: Nej, inte en enda. Jag lyssnar mest på jazz, blues och Marilyn
Manson.
A: Nick...B-Rok... nån ful...alla är skitfula förresten.
Vad gör du helst en fredagkväll?
R Lagar middag tillsammans med min pojkvän, bjuder hem kompisar,
lyssnar på musik...
A: Går ut med kompisar. Jag är kvar på fjortisfeststadiet och trivs
där.
Svaret är "absoult inte!", vad är frågan?
A: Filippa K-byxor.
R: Åh, det är så mycket. Jag säger: "Slå mina barn".
Vilket är Sveriges mest överskattade band?
R: Systrarna Graaf.
A: Emila. Hon utsrålar allt för mycket mysighet.
Varför tror du att kända tjejer ofta också har kända pojkvänner?
R: (Tillsammans med 24-årige regissören David Flamholc): För att det
är vanligt att man träffar folk i samma kretsar.
Är det som du trodde att vara känd?
R: Ja, jag var känd när jag var liten också. Då spelade jag Sunes tjej
i julkalendern Sunes Jul.
A: Jag tycker inte jag är känd! Jag vill inte bli det heller.
Vad skulle du göra om du ägde världen för en vecka?
R: Ta en veckas löner av alla som känar över 60000 kronor i månaden
och ge dem till dem som inte har något.
A: Då skulle jag ta bort alla fördomar. Och välta bort alla
betongrumpor och försöka hjälpa de länder som styrs fel.

Har du varit kär i en kändis någon gång?
R: Jag gillade Eva i barnprogrammet Fem myror är fler än fyra
elefanter när jag var liten. När New Kids on the Block var kända
försökte jag tycka om dem, men det gick inte så bra.
A: Jag är kär i Damon Albarn i Blur!
Slut på intervjun!

