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Hjemme på en lørdag

AAAAaaaaaaahhh Camilleblomster, hvor længe
er det lige siden jeg har været hjemme en lørdag
aften? Det er sgu lidt skræmmende at sidde
her alene, men så kan jeg jo følge op på alle de
blogs, jeg ikke når at få læst til hverdag – og nu
skal jeg jo til at følge lidt med i de der mor-blogs,
ikke? Vildt nok som de fleste mødre bare lader
børn styre deres liv totalt.
Og apropos så hop lige ind på SusanSofies
blog og følg med– hun kan godt bruge lidt flere
følgere! Ej, jeg ved godt, jeg driller Susan Sofie
en del men seriøst, jeg ved, hun altid har min
ryg når jeg har brug for hende, elsker dig babe
og elsker når du kommer over efter job med vin
<3<3<3<3<3<3)
Har stadig megameget kvalme så øv! Håber det
er noget maveinfluenza, så jeg kan tabe et par
kilo de næste par dage.
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23.07 rosemarie2 haha lyder bare hyggeligt med
en hjemmeaften
23.07 helleforbent Følger allerede @SusanSofie
fantastisk blog!
23.07 SusanSofie @helleforbent Tak <3
23.07 niko_35 klamme sæk
23.07 SusanSofie Kig ind på min blog SusanSofie
– jeg klarer mig nu OK fint mht følgere, men vil
klart gerne have SuperBlogger-status <3 Ikke lige
så nemt når man skriver om de samme ting som
dig @CamilleClara LOL
23.08 CamilleClara @SusanSofie det er også
meget fedt. Måske sku du finde noget andet at
skrive om #cash #iamoriginial #shade #BFF
23.08 JetteThomasen Elsker dine indlæg – så
dejligt ærlige <3 <3
23.08 CarHarrt31 Fald død om
23.08 MetteThom13 Du fatter virkelig ikke noget
om hvad det vil sige at have et barn, gør du?
23.08 JetteThomasen @MetteThom13 prøv at
læse hvad hun skriver, hun opfordrer jo NETOP
folk til at bruge deres sunde fornuft!! Hvorfor er
det så svært at fatte??
23.08 CamilleClara @JetteThomasen tak
23.09 BadGirlLiLi du burde seriøst ikke blive
gravid
23.09 CamilleClara @BadGirlLiLi få dig et liv og
lad vær og blande dig i mit
23.09 BadGirlLiLi @CamilleClara jeg har et liv,
tak, sidder ved en pool på Maldiverne til photoshoot med Thomas for @TeenCosmo – mens
du sidder i et etværelses på vesterbro og spiser
lykkepiller LOL
23.09 CamilleClara @BadGirlLiLi wow flot, så man
er en taber hvis man lider af angst? Jeg er ikke
bange for at stå ved, at jeg tager antidepressiv
medicin, når jeg får angstanfald – nok derfor jeg
har 120.000 følgere og du har 987. Fordi jeg
holder det real!
23.09 TeenCosmoPR @BadGirlRiRi Please do not
tag us in this, thanks. Claire /TeenCosmoPR
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PRIVATBESKEDER:
23.15 BerryFit

Hej Camille. Jeg vil godt sige undskyld
for de tidligere beskeder. Jeg håber, du forstår, at
tonen kan blive lidt hård. Vi har kigget på produktet
og lavet en ny version. Jeg har stillet noget til dig
uden for din dør. Håber, du kan lide det og vi kan
finde ud af et mere konstruktivt samarbejde. Mvh
Hans Henrik, BerryFit
23.15 CamilleClara

@BerryFit øhhhhh what rimelig
ny tone, hva? #fake

23.18 ricki4ricki fik det billede du sendte. Tro du
det her en en joke?!? Jeg har fri om en time. Jeg
kommer over.
23.18 CamilleClara

@ricki4ricki du skal ikke true mig
og du spilder din tid ved at møde op her. Du bliver
ikke lukket ind

23.18 ricki4ricki Kan være flødedreng Oliver gerne
vil vide lidt om hvad du har gået og lavet
23.19 CamilleClara

@ricki4ricki og måske vil din
kæreste gerne vide hvad DU har lavet? Mon du
bliver lukket ind i VIP-loungen? NÆPPE

23.19 ricki4ricki jeg er så fucking ligeglad med
hende – sender det billede til Oliver NU og så
kan han forhåbentlig tale dig til fornuft – tror ikke
flødedrengen gider være far sammen med en, der
er ham utro??
23.19 CamilleClara

@OliverHøjrup har prøvet at
ringe, den går direkte på svareren?

23.20 CamilleClara

@Madsmaxxx Hey Mads er du
sammen med Oliver til BoysWhoBlog jeg kan ikke
få fat i ham

23.20 MadsMaxxx

@CamillaClara Hej ja han er
her, han løb selvfølgelig tør for strøm så snart
liveshowet startede. Du kan bare skrive til mig hvis
der er noget

