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Mads Steffensen har udvalgt de bedste citater fra det folkekære radioprogram Mads & monopolet. En tur ned
af memory lane med masser af stof til eftertanke. Med forord af Mads.

 

Hvis du møder en idiot, så gå væk, hvis du møder to, så tænk lidt over det, hvis du møder tre, så kig dig selv i
spejlet. – Simon Jul, 25. juni 2016

 

De dilemmaer, der bliver beskrevet her i dit program Mads, er almindelige hverdagsproblemer, som vi alle
sammen går og bokser med … Det er jo fantastisk, at vi har de dilemmaer … det er jo dilemmaer, man ikke
har i den verden jeg bor i, fordi man ikke har samme frihed til at vælge, hvem man vil giftes med og hvem

man vil knalde med. – Puk Damsgaard, 29. oktober 2016
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