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Stor Nyhed, kære Camilleblomster!! Ja, så er
jeg vist parat til at afsløre, at Oliver og jeg har
besluttet os for, at det er på tide at blive gravide!
Og så ved jeg bare, at alle haters vil sige, at vi
ikke har kendt hinanden længe nok, men jeg er
100 på at han er manden for mig og vi vil bare
elske en lille bloggerbaby så meget – jeg kan
ikke vente med at gi baby sin egen blog, så i kan
følge med! Og til jer, der har fulgt mig gennem
alt det pis med Thomas, så ved I også, at SÅ
mange bloggere kun går op i sig selv og deres
karriere og bare skrider, hvis man begynder at
snakke om en familie. Men Oliver er fuldstændig
anderledes, og det ved I også, hvis I følger hans
blog OliGame og jeg ved bare, han bliver den
bedste far i verden.
Og til jer, der har skrevet om mit indlæg om
diabetes og månesten – HALLO! Jeg ved sgu
godt, at man ikke kan kurere diabetes med
månesten – tror I jeg er helt blæst? Jeg lover jer,
at der er INGEN, der har mere styr på blodsukker
og insulin og tidspunkter end mig, så slap af. Mit
køleskab ligner seriøst et apotek med insulin i
hele grøntsagsskuffen – man skal næsten være
sygeplejerske for at holde styr på alt det. Jeg mener bare, at kroppen er et hele, og man snyder
sig selv, hvis man ikke fatter, at der er mere mellem himmel og jord og at kroppen ikke bare er en
maskine. Hvis man bruger sin sunde fornuft, er
der ingen grund til at blive hysterisk! Men altså:
lige meget hvor langt ude jeg er, har jeg styr på
min insulin!
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21.17 Sally2 <3 <3 <3 tillykke, du bliver en fantastisk mor
21.17 helenehelene Wow – vild nok nyhed. Tillykke Camille og @OliverHøjrup
21.17 niko_35 Er du for real
21.17 SusanSofie Tillykke!!!!
21.17 JetteThomasen Jeg siger bare husk lige
hvordan det gik med Thomas
21.17 CamillaClara @JetteThomasen kan overhovedet ikk sammenlignes
21.19 OliverHøjrup <3<3<3<3<3<3 yahhhh gode
gener
21.19 CamilleClara @OliverHøjrup haha ja
21.20 CarHarrt31 OMG nej
21.20 Sense4me glæder mig til at følge dig på den
rejse
21.20 BadGirlLiLi @CamillaClara Er du sød at
holde min kæreste @Thomas_Bonde ude af dit
lille drama? Det er flere år siden #getoverit
21.20 CamilleClara @BadGirlLiLi stop dig selv og
la vær med at følge med i mit liv hvis det pisser
dig af #overit
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PRIVATBESKEDER:
21.10 @BerryFit

Camille, det blogindlæg om BerryFit skal ned og du skylder mig 40.000 kroner
for slet ikke at tale om tabte indtægter. Når man
er SuperBlogger og kan tage så mange penge
for sponserede indlæg, at man kan leve af det,
skal man tage det alvorligt! Du ødelægger min
virksomhed. Få det ordnet NU /Hans Henrik
21.17 @ricki4ricki

WTF er det her???!!! Du planlægger simpelthen at få et barn m ham samtidig
med at du er sammen med mig? Det er SÅ
meget ikke i orden det her og jeg skal sq IKKE
være far nu og da slet ikke m dig. Jeg starter min
egen blog i næste uge, jeg regner med at skulle
være med i Paradise Hotel næste år og jeg skal
IKKE ha dårlig presse. Tag en graviditetstest NU
og skriv til mig. Fuck det er ringe stil
21.20 @Thomas_Bonde Lad vær og skriv om mig
i din latterlige blog, min kæreste bliver ked af det.
21.20 @CamilleClara @Thomas_Bonde mit problem fordi? Få da styr på din kvinde.

