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Hvornår havner
Chreeesten i
glemmebogen?

Endnu en døgnflue (?)
JEG GIK GLIP AF ’X Factor’-finalen.
Jeg var ude at rejse. K-A-T-A-S-TR-O-F-E! Jeg blev mindet om det
lørdag aften, da jeg browsede nyheder på nettet. Jeg havde helt
svedt ud, at der havde været finale!
Okay, hvis jeg skal være ærlig,
så gik jeg også glip af et par fredage midt i sæsonen. Og måske i
virkeligheden også den første fredag. Jeg ved ikke, hvad der er gået af mig.
Det er første sæson, hvor jeg
ikke er dus med alle deltagerne.
Jeg har faktisk været splitterravende ligeglad med programmet.
Og jeg går altså fra at være inkarneret fan, som har stemt og
stemt på mine favoritter for at
sikre mig, at den rigtige kandidat er gået videre.
OKAY, JEG HAR faktisk kun fulgt
med nogle enkelte af de fredage,
hvor min mands store børn har
været hos os – det er ligesom en
fast del af programmet, når en
11-årig og en 13-årig er i huset!
Men ellers har ’X Factor’ kørt en
stor bue uden om mig, for jeg er
der nu, hvor jeg bliver lidt trist
ved tanken om alt det hurlumhej,
deltagerne skal igennem for så
til sidst at ende i en skrotbunke
af glemte tv-stjerner.

FEM
MINUTTER
I HVERDAG

Lillelund

Sean ’Diddy’ Combs er
for tredje år i træk den
rigeste rapper i verden,
ifølge Forbes Magazine.
Hans anslåede formue
på 580 millioner dollar,
ca. 3,6 mia. kr., slår klart
Jay-Z på andenpladsen
med 475 mio. dollar.
Sean Combs tjener
mange af sine penge på
reklame-aftaler. FOTO: AP all

Chresten jublede, da han vandt ’X Factor’, men hvis det går ham som mange andre vindere,
så holder begejstringen ikke længe. ARKIVFOTO: MOGENS FLINDT

Det kan godt være, jeg overreagerer. Men sæson efter sæson
har jeg siddet forventningsfuld
foran skærmen. Og sæson efter
sæson har jeg levet mig fuldstændig ind i deltagerne og haft
helt styr på alle navne og ikke
mindst på, hvem der burde vinde.
Og jeg har været vildt begejstret over de store talenter, som
har været med i konkurrencerne. Men nu har programmet kørt
så mange gange, at jeg ikke længere rigtig kan holde ud at tænke
på, hvad der er på den anden side for deltagerne.

SELVFØLGELIG HAR DER været eksempler på deltagere, som har
klaret sig ganske fint. Maria Lucia for eksempel, som jo har fået
sig en hæderlig musical-karriere,
efter hun vandt Popstars i 2003.
Men er der andre, som har
kunnet bruge førstepladsen til
noget som helst? Jeg kan ikke
rigtig huske nogen. Jon blev
kendt på at tage nogle stoffer, efter han vandt ’Popstars’, og Julie
Berthelsens andenplads førte til
DR’s julehilsen til Grønland,
men er der nogen, som virkelig
har fået en god musikkarriere efter at have deltaget i ’Popstars’
eller ’X Factor’?

VINDEREN AF ’X FACTOR’ kan se
frem til en meget eksotisk tourde-storcenter i Danmark hele
foråret, hvor der skal deles
autografer ud til alle børn.
Altså lige indtil næste sæson ’X Factor’ kører og
sidste års vinder er
glemt.
Og måske – men kun
måske – hører vi et lille
pip, når vinderne udgiver deres første plade.
Men så er der gået så
lang tid, at ingen af os kan
huske, om det var Chresten
eller Karoline, der vandt. Og
så er det ligesom lige meget.

Annika Lillelund Fauli
bestyrer
søndagsklummen, mens Ditte
Okman
er på barsel. Annika er: Teks
tforfatter
og skribent. 33 år. Mor til en, sn
art
to piger. Papmor til tre. Gift.
Københavner. Personlig.
Udleverende.

OG HVAD MED dommerne? Gad
vide hvordan Blachman, Corr og
Linnet forholder sig til deltagerne? Det må da være svært at have kæmpet for en sanger uge efter uge for så at skulle give slip.
Hvor mange af dommerne har
efterfølgende kontakt med deres
deltagere?
Jeg ved godt, at det ikke er en
del af kontrakten, men alligevel.
Dommerne har vel også investeret en masse i de mennesker.
Ja ja, så siger min mand, at
deltagerne får sig en oplevelse
for livet, og det er den, man skal
melde sig til ’X Factor’ for at opnå.
Lidt a la ’her får du verden
serveret for dine fødder. Men
pas på, i morgen er det hele væk
og tilbage er blot et minde til
din scrapbog’.
Det kan godt være, men så lad
være med at love deltagerne noget som helst andet – du får ingen pladekontrakt og ingen centerturné.
Du skal gøre det for oplevelsen
og for det minde, du kan fortælle dine børnebørn om en skønne
dag. For vi andre har glemt alt
om dig om ikke så forfærdeligt
længe.
Og det er ikke ondt ment.
Det er bare sådan, det er.

DE TRE IGEN-IGEN
Bjørnson og Se og Hør
Så toppes de igen, Michael Bjørnson
og Se og Hør. Efter diller-billederne
for nogle år siden kører skandalen
igen. Bladet har meldt Bjørnson til
politiet for at have sendt truende
sms’er til en af deres journalister og
for at have opsøgt samme journalist
på privatadressen. Der er altid en
måde at komme på forsiden!

Rig rapper

Guld-Harald og
’Far til Fire-Mie’ gør det igen
Åh jeg dåner. Det er romantik, så
det basker. Guld-Harald og hans
kone, Rudi, fejrede deres guldbryllup ved at blive gift igen. Tænk engang, at man efter 50 år sammen
har lyst til at gøre det hele igen.
Jeg bøjer mig i støvet og håber på
det samme om 49 år hos mig.

Svin, lam, hest
- who cares?
Ja, så kører kødskandalen igen.
Nu blev der så fundet svinekød
i oksekødsshawarmaen. Kan
man overhovedet regne med
varedeklarationer her i landet?
Et godt råd til alle dem, som
går op i typen af kød: Bliv vegetar – så er du på den sikre side.

Abeskørt
Justin Bieber fortsætter
med at gøre livet sværere
for sig selv. Efter en række skandaler med uanstændig opførsel og forsinkede koncerter er han
nu også blevet stoppet i
München lufthavn.
Bieber havde taget sin
kæleabe med om bord i
sit privatfly uden at registrere den. Så da han ankom til München, konfiskerede de tyske toldmyndigheder den lille capucinerabe, og Bieber får
nu en bøde på op til
88.000 kroner. PRIVATFOTO
blok

Snigende tvivl
Robert Pattinson er stadig ikke helt tryg ved sit
forhold til Kristen Stewart, efter at de er blevet
genforenet for anden
gang.
– Han er bange for, at
hun kan finde på at gøre
det igen. Så selv om det
ser ud til at gå fint, så
sniger alligevel den tvivl
sig ind, og han spørger
sig selv, om han nu gør
det rigtige, siger en kilde
til radarOnline.com.
FOTO: AP
all

