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Peg Parnevik drömmer om Filip
Kaspersens frieri

Daniel Paris pressade Peg Parnevik rejält om relationen med Filip Kaspersen i
morgonens program av "Vakna med NRJ". Kommer det en ring runt hennes
finger snart?

Peg och Filip har känt varandra sen det var små och svärmor Kristin
Kaspersen har alltid varit som en extramamma för Peg och hennes syskon.
Det var på nyårsafton förra året som Peg bestämde sig för att lägga in en stöt.



- "Jag sa till Penny att jag tror att jag kommer pussa honom, han kan vara min
"nyårskyss". Alla protesterade! Om det går fel så kan jag ju bara säga att det var
vänskapligt", berättar Peg.

- Ni känns så himla seriösa! Snackar ni förlovning, bebisar?, undrar Daniel Paris
ivrigt.

- Vi är seriösa, det måste vara så för att jag jobbar hela tiden. Jag orkar inte dejta
runt utan antingen är jag singel eller så vill jag vara med någon som jag
verkligen älskar, förklarar Peg

- "Han kan ju ändå "put a ring on it", tycker Daniel. - Jag håller med, jag
menar.."put a ring on it", utbrister Peg

Peg skulle kunna tänka sig att själv fria men erkänner att hon ändå är väldigt
traditionell och gillar att familjen tillfrågas innan giftermål. Helst skulle hon
bli friad till under lite enklare former, inga krusiduller utan kanske bara under
en vanlig promenad.

- Du måste alltså fråga Lill-babs eftersom hon är din gammelsvärmor,
konstaterar Ola Lustig.

Vilka härliga familjemiddagar det kommer att bli - Parnevik/Kaspersen.

Hela intervjun med Peg Parnevik finns 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, Portugal, 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.

http://www.radioplay.se/nrj/morgonens-klipp?episode-id=32929
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