
Mads & Monopolet: Parforholdet - Hvor svært
kan det være?

Hent bøger PDF

Mads Steffensen

Mads & Monopolet: Parforholdet - Hvor svært kan det være? Mads Steffensen Hent PDF Er karrieren
vigtigere end kæresten? Skal man finde sig i, at ens nye mand lader sine børn sove i dobbeltsengen? Er det ok
at forlade sin ægtefælle, som er alvorligt syg af kræft? Og hvad med utroskab, skal man lyve eller fortælle

sandheden, hvis det udvikler sig hedt til firmafesten?

Kom med indenfor, når Mads og Monopolet diskuterer nogle af parforholdets mange, svære dilemmaer. Mads
Steffensen er rutineret ordstyrer, og de kampberedte paneldeltagere er; filminstruktør og skuespiller Hella

Joof, politiker Pernille Rosenkrantz-Theil samt bestyrelsesformand Asger Aamund.

Forfatterne:
Mads Steffensen, født 1970. Er uddannet journalist og bor med sin kone og tre børn i Brønshøj. Blev ansat på
DR i 1998 og har siden 2003 lavet det prisbelønnede radioprogram Mads og Monopolet, der med lyttertal på

knap 600.000 er en af de største succeser på P3 nogensinde.

Marcus Aggersbjerg, født 1972, er uddannet journalist og bor med sin kone og to børn i Århus. Han er fast
tilknyttet Berlingske Tidende, skriver for en række magasiner og har de seneste år undervist i journalistik på

Danmarks Journalisthøjskole i Århus. Forfatter til bogen ’Rukov – et portræt’.

E-bogen indeholder desuden lydklip fra diskussionerne.

 

Er karrieren vigtigere end kæresten? Skal man finde sig i, at ens nye
mand lader sine børn sove i dobbeltsengen? Er det ok at forlade sin
ægtefælle, som er alvorligt syg af kræft? Og hvad med utroskab, skal
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undervist i journalistik på Danmarks Journalisthøjskole i Århus.
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