
Ny säsong av MTVs Catfish – Nev och Max utreder nätbluffar och
obesvarad kärlek i nätdejtingens djungel
Äntligen är det dags för programledarna Nev Schulman och Max Joseph att utreda fler falska nätprofiler i den sjunde säsongen
av Catfish. Denna gång åker de till Los Angeles för att utreda nätdejtare som inte är de som de utger sig för att vara och få dem
att mötas ansikte-mot-ansikte för första gången. 

I den nya säsongen får vi följa med på en nervkittlande och spännande resa genom nätdejtingens träsk, full av mysterier och bedrägerier. I
varje avsnitt kommer Ned och Max gräva djupare i varje enskild relation, något som ger chockerande och oväntade tvister. Tittarna får följa
jakten på en ”Catfish”, personen som skapar en falsk identitet på nätet för att lura den andra personen, som kallar sig Hopeful – där det visar
sig att både ”Hopeful” och dennes partner har hemligheter för varandra. När Nev och Max undersöker saken visar sig ett omfattande nät av
lögner, bedrägerier och svek – med många ex och sårade känslor.

För första gången bjuder Nev med tittarna hem till sig och sin fru Laura och deras ettåriga dotter Cleo. Tittarna får en inblick i hur Nev håller
kontakten med sin familj och hur hans arbete påverkar dem.

Catfish har premiär söndagen den 14 januari kl. 20:00.

För att se de bästa klippen och andra spännande updates, följ: @CatFishMTV på Twitter, @mtvcatfish på Instagram, och ”MTVCatfish” på
Facebook. 

För ytterligare info, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, Nordic PR manager
karolina.moberg@vimn.com
073 83 73 424

OM MTV
Med en räckvidd på över en halv miljard hushåll världen över är MTV ett av världens mest välkända varumärken och den självklara
samlingsplatsen för millennials. I över 30 år har MTV utmanat normer och tänjt på gränser för att kunna leverera förstklassig underhållning till
unga. Den senaste musiken och galor blandas med TV-serier såsom Teen Mom, Geordie Shore och Ex on the Beach, samt nordiska
produktioner som MTV On Fleek och Ridiculousness Sverige. I Norden finns MTV tillgängligt för 5,4 miljoner hushåll. Besök www.mtv.se och
gilla oss på Facebook; www.facebook.com/MTV.Sweden.


