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Tv-værter i Botox-krig

Annette Heick
har fået Botox
for første gang
og er glad for
resultatet.
Men kollegaen
Puk Elgaard vil
gerne slå et
slag for at
beholde
rynkerne på tv

VANDSKADE
Lise og Michael, der sidste
år vandt et nyt hus i TV2programmet ’Nybyggerne’,
er blevet ramt en vandskade i deres køkken. Heldigvis har parret opdaget skaden, inden den blev for alvorlig.
– Det er kun under skabet, at gulvet skal brækkes
op, siger Michael Stig Christensen til Ekstra Bladet.
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JULIE KRAGH
Anette Heick har fået Botox
for første gang. Det skriver
den 45-årige tv-vært, der senere denne måned endnu en
gang skal være vært for det
danske Melodi Grand Prix,
på Instagram, hvor hun også
viser et før- og et efterbillede
af resultatet.

Jeg synes
man skal
hælde alt den Botox
i knolden man vil

Ærlige Annette fortæller om sine rynke-problemer.

Puk Elgaard vil gerne beholde rynkerne på tv.

– Jeg har stort set ingen
rynker, og dem jeg har, er jeg
godt tilfreds med, men når
jeg får tv-makeup på, så lægger den sig i fede kager under øjnene, så jeg kommer til
at se rynket ud. Er der noget
at gøre?
Sådan skrev Heick til
skønhedsklinikken N’age,
og efterfølgende har hun fået
’bittesmå dråber af botox’.
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– Vi er stadig i småtingsafdelingen, men det har jeg det
nu helt fint med. Jeg er ikke
flov over at hente en smule
hjælp, tilføjer hun.
Sangerinden Julie Bertelsen har kommenteret billedet med et hjerte og kalder
resultatet for ’rigtig fint’.
Men ikke alle støtter Annette Heicks forskønnelse.

NAVNESTRID
Puk Elgaard, der er vært
på ’Go’ Morgen Danmark’,
har tilføjet et billede af sig
selv sat sammen med Heicks
Botox-billede, og skriver følgende om brugen af de rynkedæmpende middel på sin
Instagram-profil:
– Jeg synes man skal hælde alt den Botox i knolden
man vil, hvis det er det der

duer for en selv, men jeg vil
gerne slå et slag for, at os der
beholder rynkerne, også kan
ses i fjernsynet. Jeg fylder 49
i morgen og kører nu som
vært på 22’ende år og er helt
klart blevet ældre at se på,
men jeg er glad for at være
den jeg er. Også selv om jeg
skulle blive den eneste rosin
på skærmen, lyder det fra El-

gaard, der dog understreger,
at hun holder meget af
Heick, men gerne vil knytte
en kommentar til hendes
valg.
Annette Heick har ikke
ønsket at uddybe sin brug af
Botox over for Ekstra Bladet.
julie.kragh@eb.dk

Trods kritik:
B.S. vender tilbage
i nyt TV2-program
LARS SEJR
Danmarks mest kendte jægersoldat, B.S. Christiansen,
lagde ikke fingre i mellem,
da Ekstra Bladet mødte ham
på den røde løber ved uddelingen af Tvprisen og spurgte til hans syn på TV2-programmet ’Korpset’.
– Det er et program, hvor
man fører folk bag lyset. Det
foregiver, at det er sådan, vi
træner og uddanner vores
jægersoldater, og det er det
ikke, sagde han tørt.
Men selv om han lørdag
gik ud og kritiserede et TV2program, betyder det ikke,
at han har et horn i siden på
TV2. Tværtimod. B.S. Christiansen har således et nyt

program på vej på selvsamme kanal.
– Jeg har lige lavet seks
nye programmet om parforhold, som kommer på TV 2 i
slutning af marts, siger han
til Ekstra Bladet.
– 50 procent af danske familier bliver skilt, og det har
store omkostninger. Både for
det enkelte menneske og for
børnene. I programmet har
jeg fire par med i New Zealands bjerge for at sætte fokus på, hvorfor det er så
svært at leve sammen.

Glemt kærlighed
Den tidligere jægersoldat
har efterhånden lavet et hav
af programmer for kanalen,
og da han lørdag troppede op

I december blev Stine Kronborg mor for første gang, og
efter længere betænkningstid har realitystjernen nu
besluttet sig for, hvad hendes lille søn skal hedde.
– Jeg har, lige siden jeg
vidste, at det var en dreng,
været forelsket i ét navn,
nemlig Columbus, oplyser
hun.
Navnet faldt dog ikke ligefrem i god jord hos Kronborgs familie, der havde håbet, at sønnen skulle hedde
Steen efter Stines afdøde
far. FOTO: MOGENS FLINDT

SÆTTER
PRISEN OP
Jægersoldaten B.S . Christiansen vil ikke kaldes machomand, men et mandfolk, der
tager ansvar – og han har altid rene negle og pudsede sko. FOTO: MIKAEL RIECK
ved Tvprisen, var han nomineret for programmet ’B.S.
& Manddomsprøven’.
Når det nye program rammer skærmen, vil man kunne opleve B.S. Christiansen
tage kærlig hånd om tre he-

teroseksuelle par og et
mandligt homoseksuelt par.
– Det er helt almindelige
danskere, der har livskriser
og har glemt hinanden og
kærligheden. Nogle gange
skal man stille sig selv

spørgsmålet ’Gad jeg være
gift med mig selv?’ Alt for
mange har fokus på deres
partnere. Det skal de ikke, de
skal have fokus på dem selv,
siger B.S. Christiansen.
sejr@eb.dk

Erhvervsmanden Peter Asschenfeldt har endnu en
gang sat sin 276 kvadratmeter store lejlighed i det indre København til salg. Sidste år kostede liebhaverejendommen den nette pris af
16,9 millioner kroner. Denne gang er prisen hele 17
millioner kroner. Dermed
er lejligheden blandt de ti
dyreste til salg i hovedstaden. FOTO: ANTHON UNGER

