*Intromusik*
Maskinröst: Ring Ulf Nordquists mobil.
Ulf: Hej, Anna!
Anna: Hallå, Ulf! Hur är läget, Ulf?
U: Tack, det är bra, det är en alldeles ny och färsk tid känns det som nu, man kan börja prata om post-corona eller vad det nu är. Jag tycker att det känns förhoppningsfullt.
Dels känner jag mig ganska förhoppningsfull, det är liksom, allt går igång igen, podden går igång igen - tjohoo! Det går att sälja biljetter igen och i flera dagar - tjohoo! Det är många såna här grejer som bara är toppen, som det är nu. Nu gäller det bara att allt håller.
Hur är det med dig då?
A: Ja, men det är bra! Det känns kul att podden är igång och jag blev ju väldigt glad, särskilt för din skull, nu när restriktionerna togs bort.
För det har ju varit ett ganska kämpigt år för dig som för alla andra med krog.
U: Verkligen! Helt hopplöst år.
Men som sagt, nu är restriktionerna och nu kan vi försöka andas frisk luft och så hoppas vi att gästerna kommer i den utsträckning de har gjort tidigare år, som att pandemin typ inte fanns! (Skratt)
A: Ja, nu när vi pratar har vi redan börjat spela in lite avsnitt.
Vad tycker du om våra gäster här nu som kommer?
U: Det vi har spelat in hittills har ju varit en lång rad jättehärliga gäster som ni alla lyssnare kommer att få möta under den här kommande tiden, och ja, det känns jätteinspirerande.
Jag får ju på sätt och vis sitta där och bara var någon som är lyssnare och sitter och tar in det där, och ibland när jag sitter där, har jag tänkt på en viss låt, så drar pratet iväg i en annan riktning. Då blir det en annan låt som bara sitter som handsken.
Som sagt, det finns mycket godis, eller ja, jag vet inte om vi ska kalla det godis, det finns många fantastiska stunder man kan med "I mörkret med" kommande tiden.
A: Vi ska lyssna på hur det lät när vi förberedde inför vår första inspelning.
*ljudklipp startar*
U: Hej, Anna! Hur går det för dig?
A: Det går bra! Har du släckt här förresten?
U: Ja, jag har släckt här. Det var bland det sista jag gjorde. 
A: Ja, precis.
U: Hon ville ha ett glas kranvatten stående.
A: Ja, ja, ja!
U: Så jag går och fyller på ett glas kranvatten.
A: Låter bra.
U: Såhå! Då har vi kranvatten på gång här, då ska vi se, vi kan landa det på Tinas plats.
Så, då kan jag passa på att fråga dig, hej, Anna, nu ska Tina komma in snart. 
Hur känns det nu när det är någon slags, ja, nypremiär eller vad vi ska kalla det för.
A: Det är jättekul.
U: Mm!
A: Det känns lite pirrigt!
Nu har vi ju lite nytt ljud härinne, för du har satt in en vägg.
U: Och ett tak.
A: Ja, så var det, ja. Så det är mycket skönare ljud här inne, det är väldigt påtagligt tänker jag för oss också.
Sen har vi gjort lite coronaavstånd med borden också. Jag och gästen sitter lite längre ifrån varandra. Men allt går ju att lösa.
U: Ja, det gör ju det. Ja, men vad härligt. Det var lite premiärnerver också här när grejerna inte varit igång på ett och ett halvt år och skulle sparkas igång.
A: Ja, och på den trettonde också.
U: Dessutom.
A: Men Janne fixar allt.
U: Så, bra! Nej, men nu kör vi, och du får gå och titta om hon har kissat klart.
A: Ja, låter bra!
U: Hon ville stämma gitarren också.
A: Just det. Ja, det blir spännande.
U: Nej, nu kör vi Tina!
*slut på klipp*
U: Men Anna, vi har väl någonting som är helt nytt och ett helt färskt inslag på den här podden?
A: Ja, precis! Varannat avsnitt kommer bli lite annorlunda från och med i höst.
Vi kommer att ha med min vän, och din vän också, Fatmir Seremeti, som också är blind och har förlorat synen, och de avsnitten kommer att bli lite annorlunda, för där kommer Fatmir och jag svara på frågor från lyssnarna och prata om våra liv i mörkret, så att säga.
Fast det är ju egentligen inget mörker, och det kommer vi säkert att beröra. Eller hur?
U: Det låter vettigt! Ja, men det ska jag lyssna på.
A: Jag och Fatmir är föredetta paralympier och har på kort tid blivit en succé på TikTok.
Har du koll på TikTok, Ulf?
U: Nej, det ska jag erkänna, att det har jag faktiskt inte. Jag har ingen koll på det, förutom att jag hört talas om det hundra gånger, men jag har aldrig varit inne på TikTok och vet inget om TikTok rent sådär personligt.
A: Det kan Fatmir i alla fall. Han har koll på TikTok. Så det kommer han säkert att berätta mer om. Vi ska lyssna lite på hur det kan låta på Tiktok också, när han är med där.
*klipp från TikTok där Fatmir talar till bakgrundsmusik startar*
Fatmir: Har ni tänkt på att även blinda finns på dejtingappar som till exempel Tinder? Det enda som skiljer sig egentligen är att blinda inte går på bilder så som det kanske är brukligt, utan mer på beskrivningarna i de olika profilerna. För att blinda ska svajpa till höger på en profil gäller det att det finns en riktigt bra beskrivning, och framförallt då kring personligheten.
Skulle du kunna tänka dig att gå på dejt med en blind?
Har du någonsin tänkt tanken?
*slut på TikTok-klipp med Fatmir*
A: Ja, men då är vi redo för hösten här nu då, Ulf.
Vi ska ju köra på onsdagar nu. Och det är premiär den 13:e oktober.
I höst kan vi vänta oss en massa spännande gäster, som bland annat Katarina Wennstam, fladdermusexpert Johan Eklöf och Tina Törner.
I första avsnittet ut möter vi Tina Wilhelmsson som är visartist, aktivist och präststuderande.
U: Du, det där blir spännande. Det hoppas jag att alla sätter sig och går in den 13:e, och sprid gärna budskapet om att "I mörkret med" finns, och som ni alla vet, det finns ju många gamla spännande avsnitt, men akta er vilka toppavsnitt det kommer nu!
A: Yes, precis. Och vi finns ju där poddar finns och på imörkretmed.se.


