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Premiär för femte säsongen av Älskade
psykopat

Idag har podden ”Älskade psykopat” premiär för sin femte säsong på
Podplay. Emilie Olsson har träffat både kvinnor och män som lurats in i
destruktiva relationer och blivit utsatta för fruktansvärda övergrepp på olika
sätt. 

I första avsnittet får vi möta Lina som berättar hur hon träffade en charmig
kille via en dejtingapp i tonåren. När de sedan inleder en relation så byter
mannen skepnad och drar på ett mycket obehagligt och brutalt sätt in henne
i en värld där hon utsätts för våldtäkter, gruppvåldtäkter, sexuella övergrepp



och våld.

- Det blir en mycket stark och gripande säsong med varierande berättelser, alla
berör på djupet. Vi har också gjort ett specialavsnitt med relationsexperten
Michael Larsen. Där tar vi upp vad som kännetecknar en psykopat och narcissist
och hur man kan veta att man träffat en psykopat, berättar Emilie Olsson. 

Emilie Olsson driver den populära podcasten "Älskade psykopat". Hon är
journalist och diplomerad relationsterapeut. Idén till podden föddes ur en
egen erfarenhet och med podcasten hoppas hon kunna hjälpa kvinnor och
män i liknande situationer. 

Relationsexperten Michael Larsen är med även i denna säsong. I slutet av
varje avsnitt analyserar Michael gästernas historier och han dyker också upp i
ett specialavsnitt under säsongen, avsnittet heter: "Hur vet man om man har
träffat en psykopat? Relationsexperten förklarar".

Hela säsongen, på fjorton avsnitt, finns nu för lyssning på Podplay. 

Visa inbäddat innehåll här

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.

https://embed.podplay.com/alskade-psykopat-1439/lina-jag-blev-deras-sexslav-114239/light?platform=podplay


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.


