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Anitha Schulman om det kraschade
äktenskapet med Calle Schulman
I dagens avsnitt av podcasten Freakshow med komikerna Jakob Öqvist och
Messiah Hallberg berättar Anitha Schulman om sitt kraschade äktenskap med
Calle Schulman.
Sedan i maj är Anitha ihop med den elva år yngre Joel Åhlén-Nyström. Anitha
kan inte längre förstå hur hon kunde vara ihop med Calle Schulman.
- Vad gör man när man skiljer sig, tar man bort varandra på sociala medier. Hur

gör man? Följer man varandra?, frågar Jakob Öqvist.
- Nä man följer inte varandra men man går in och lurkar då och då. När vi
separerade blockerade vi varandra som en säkerhetsgrej. Det blev lite som att
kasta bensin på elden. Men ibland kan man inte hålla sig utan går in och lurkar
och förfäras, svarar Anitha.
Anitha berättar vidare att hon och Calle tävlar med varandra i sociala medier
om vem som är mest kär på nytt. Calle leder kärleksligan konstaterar Anitha.
Lyssna på avsnittet på RadioPlay.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.
Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien och når mer än
55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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