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Säsongspremiär för Mordpodden

Mordpodden blev snabbt en succé och redan efter första säsongen hade
podden över 50.000 lyssnare. Nu med fem säsonger i bagaget och en given
plats på topplistorna är podden tillbaka med en hel säsong om rysliga mord
utförda i Dalarna.

Genom en omröstning på MordpoddensFacebook-sida fick lyssnarna
bestämma vilken region som skulle stå i centrum för den nya säsongen.

- Det känns väldigt roligt att göra en säsong som lyssnarna faktiskt har varit med

https://www.facebook.com/mordpodden/


och valt. Vi har även fått in många tips med fall därifrån och flera av tipsen
kommer vi göra avsnitt om, säger Amanda Karlsson, en av grundarna av
Mordpodden.

Säsong 6 består av åtta avsnitt och berättelserna handlar om både gamla,
nya, kända och okända fall. Första avsnittet heter Falunmassakern och
handlar om ett av Sveriges största och mest välkända fall. I juni 1994 vaknar
Falun till förödande nyheter. En yrkesofficer (Flink) har plockat ut sitt vapen
och skjutit ner sex unga lottor och två män.

I Mordpodden får du tillsammans med Amanda Karlsson och Linnéa Bohlin
grotta ner dig i läskiga, sanna och riktigt spännande mordfall.

Säsongspremiär av Mordpodden Säsong 6 - Dalarna på söndag den 4 mars.
Nytt avsnitt varje söndag.

Tidigare säsonger:

• Säsong 1: Småland
• Säsong 2: Skåne
• Säsong 3: Norrland
• Säsong 4: Stockholm
• Säsong 5: Göteborg

Lyssna på Mordpodden.

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.

https://www.radioplay.se/podcast/mordpodden
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