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- Jeg elsker at lave TV og
reality. Jeg lærer meget
om mig selv, og så kan
jeg godt lide at være på.

- Jeg er lidt
blufærdig
og viser ikke
bare det hele
frem. Men
jeg er stolt
af mine nye
bryster og
skal bare
være så ned-
ringet som
muligt.
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få dem lavet større. Man får helt
storhedsvanvid.

Nu kan jeg gå i noget helt andet
tøj og uden bh. Og så er det altså også
meget federe at få taget billeder. Det
ser pænere ud, forklarer aarhusia-
neren.

Den flotte pige træner en del step,
aerobic og almindelig kondition.
Hun er 17O centimeter høj og vejer
netop nu 55 veltrimmede kilo.

Babe med ben I næsen
Blonde Julie er vild med mode og
sprog. I gymnasiet havde hun spansk
gennem alle tre år, og i sommer
begyndte hun at studere spansk
og kommunikation på Aarhus
Universitet.

- Der er såmange fordomme, fordi
man er lyshåret og laver reality-TV,
men jeg er altså en realitypige med
gode karakterer. Jeg er en intelligent
babe med ben i næsen, grinerJulie.

Realitypigen fik lavet barmen større for et
halvt år siden, og det er hun endda rigtig
godt tilfreds med.

ra "Paradise Hotel" til "For
lækker til love". Og fra en
lille A-skål til en velvoksen
størrelse D eller E.

Forandringen springer lige i
øjnene, og 22-årigeJulie Lyck Møller
er da også ganske begejstret for sine
nye struttende fortrin.

- Man bliver nok ikke lykkeligere
af større bryster, men de har helt
sikkert givet mig et meget bedre
selwærd. Jeg er stolt af min krop,
og brysterne er simpelthen prik-
ken over i'et, griner den smukke

plge.
For et halvt år siden ho-

stede hun op med 35.OOO
kroner på Nygart Privat-

hospital og fik 325 ekstra
milliliter i hver side. Det

har hun ikke fortrudt et
sekund,

-Jegkunne måske
endda finde på at
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Hun ryster heller ikke i stem-
men, når hun skal opremse sine
egne kvaliteter.

- Det er bryster og bagdel -
hele pakken. Jeg er sjov og ander-
ledes, sød og velopdragen. Der-
for kan det godt være svært at
finde en fyr, som matcher.

Han skal se godt ud, gerne
være mørk eller mulat. Og så skal
han være klog og have humor.
I(an han få mig til at græde af
grin på den første date, så er det
super, smilerJulie.

lngen sex i et halvt år
Hun ved godt, hun ikke er nem
at score. Det er et halvt år siden,
hun sidst fik sex, og one night-
stands gider Julie bestemt ikke.

- Jeg knalder ikke første gang.
En piges krop er det dyrebareste,

hun har, og han skal ikke have
hele pakken med det samme.

Hvis man har sex på den
første date, gider han alligevel
ikke have en bagefter.

Og selv om jeg kommer fra en
velhavende familie, og de fleste
ved det om mig, så skal en lrr
stadig invitere mig ud eller invi
tere mig på en drink. Jeg kan ikke
klare mænd, som er nærige.

Det er kikset og kan afskrække
mig fuldstændigt. En mand er
først en ordentlig mand, når han
betaler for en pige.

Nærigrøve har ingen chance
hos mig...
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- Jeg kunne
ikke lade være
med at grine,
da jeg kom ud
fra klinikken.
Det var sådan
lidt wow!

Jeg gik jo ind
uden bryster,
smiler Julie.
som fik barmen
forstørret for et
halvt år siden.


