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Hola Camilleblomster!
Er lige kommet hjem fra eventet BoysWhoBlog
på Club PartyZne, men jeg var der kun lige en
time og så magtede jeg seriøst ikke mere- havde
mega meget kvalme og var super træt. Og så
måtte jeg ikke engang komme ind i VIP-loungen
til Oliver – kæmpe fejl, PartyZne???? Så til den
bartender, der miksede min yndlings-gin&Tonic:
sorry jeg bare skred og lod det meste stå – det
var bare ikke min aften.. Og så gik jeg hele
vejen hjem – I know! Mig, der kun kører taxa!
Desværre er der spærret af i midtbyen pga maraton i morgen og ingen taxaer kører i nat. Men en
halv times frisk luft hjælper faktisk.
Men jeg vil lige kommentere på den shitstorm,
der har ramt mig efter min anmeldelse af BerryFit, der truer med advokater og hvad ved jeg:
GLEM DET – hvad fanden har I regnet med??
Jeg bliver ikke betalt for at sige det folk gerne
vil høre, jeg bliver betalt for en anmeldelse, og
den er 100 procent mig. Mine følgere skal kunne
regne med det, jeg siger, ellers er det hele jo
fake. Så derfor @BerryFit – sorry, men min mening er ikke til salg og jeg har selv advokater. Og
så har jeg vigtigere ting at tænke på lige nu - if
you know what I mean.
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CamilleClara @SusanSofie stop dig selv og
lad være med at reklamere for dig selv på min
blog LOL #friendemies4ever <322.28
22.30 LaLaKBH Til jer der hater på Camille få jer
dog et liv
22.30 BerryFit @CamilleClara vi lægger os fladt
ned og undskylder – vi håbede selvfølgelig på en
god anmeldelse, men må klart erkende, at vi ikke
har grebet det så smart an. Vi tager dig kritik til
efterretning og kigger produktet efter i sømmene.
Tak for dialogen. Mvh Hans Henrik, BerryFit
22.31 OliverHøjrup fuck jer @BerryFit med jeres
fake undskyldninger
22.31 CamilleClara @OliverHøjrup <3<3<3 my
man #babydaddy
22.31 Silkeblomst seriøst Camille, det her indlæg
er ikke i orden – det er en virksomhed og virkelige
menneskers levebrød, som du ødelægger. Kan
du ikke bare droppe samarbejdet og slette indlægget, hvis du ikke kan stå inde for produktet?
Synes klart det er mest fair.
22.31 CamillaClara @Silkeblomst og være fake?
Not gonna happen
22.30

22.28 rosemarie2 det er derfor jeg følger dig, 100
procent real. TAK
22.28 helleforbent Stå fast, vi er mange, der støtter
dig. @BerryFit wtf
22.28 PartyZne Hej CamillaClara – håber du har det
bedre! Tak for de søde ord om vores bartender @
ricki4ricki , han er den bedste. Og UNDSKYLD
fejlen med VIP, men vores security er helt i top –
det er kun særligt godkendt personale og gæster
på listen, der får adgang. Skriv til os næste gang,
så sørger vi får, du får et VIP-pas.
22.29 SusanSofie @PartyZne @ricki4ricki awwww
skat du er den bedste bartender <3<3<3 Gid jeg
ku være med
22.29 KatKat @SusanSofie hvorfor er du ikke til
Boys Who Blog når du selv er blogger? Er det kun
for SupperBloggere?
22.29 SusanSofie @KatKat har nattevagt sry #fuckmylife
22.29 nicoline_smukskat heyyyy hvordan går det
med at blive gravid?
22.30 SusanSofie Kig ind på min blog SusanSofie
for tips og trick til at blive gravid
22.30 KeldMortensen @SusanSofie stop nu med
de tips-og-tricks-artikler, folk tror jo på det pis i
lukker ud
22.30 SusanSofie @KeldMortensen jeg er faktisk
sygeplejerske og ved hvad jeg taler om
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PRIVATBESKEDER:
22.30 BerryFit Få det indlæg ned eller jeg slår
dig ihjel din sæk – du ødelægger mit liv og det
har konsekvenser – det er kommet i nyhederne
og alle bestillinger er stoppet. Få det væk NU –
fucking lille blogger wannabe der bare smadrer
folks liv. Se dig over skulderen. sidste advarsel
og jeg er fucking ligeglad med om du viser det
her til politiet bitch
22.30 ricki4ricki Camille hvorfor skred du bare,
seriøst skriv til mig, har du testet? Du må ha en
abort hvis den er positiv, jeg skal IKKE ha barn
nu og du har ikke ret til bare at beslutte noget
andet /Ricki
22.33 CamilleClara @ricki4ricki FUCK dig Ricki,
du skal ikk true mig.,(((

