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Kun få fodboldklubber verden over kalder på følelserne som Liverpool FC. For tilhængerne på The Kop på
Anfield og millioner af fans verden over er det ikke kun de mange mesterskaber og europæiske pokaler, som

tæller. Det samme gør klubbens dramatiske og til tider tragiske historie ligesom klubbens store
personligheder, som fra grundlæggeren John Houlding til anføreren for Liverpools nye unge storhold Steven

Gerrard, har formet klubben. Managere som Bill Shankly og Bob Paisley gjorde med en ny spillestil
Liverpool til en stormagt på den engelske og europæiske fodboldscene i 1970´erne og 1980´erne, og spillere

som Kevin Keegan, Kenny Dalglish og Luis Suarez hører til blandt spillets største stjerner. 

 

I alle årene, fra klubbens dramatiske fødsel på en pub i Liverpool i 1892 til i dag, har tilhængerne hyldet
deres helte. 96 af dem omkom ved stadionulykken i Sheffield i 1989, og de var med ved ´miraklet i Istanbul´ i

2005, da Liverpool vandt Champions League.  

 

Michael Seidelin er journalist, historiker og Europa-korrespondent for dagbladet Politiken, hvor han jævnligt
skriver om engelsk og europæisk fodbold.

 

Forlaget skriver:

Kun få fodboldklubber verden over kalder på følelserne som
Liverpool FC. For tilhængerne på The Kop på Anfield og millioner
af fans verden over er det ikke kun de mange mesterskaber og

europæiske pokaler, som tæller. Det samme gør klubbens dramatiske
og til tider tragiske historie ligesom klubbens store personligheder,
som fra grundlæggeren John Houlding til anføreren for Liverpools
nye unge storhold Steven Gerrard, har formet klubben. Managere
som Bill Shankly og Bob Paisley gjorde med en ny spillestil
Liverpool til en stormagt på den engelske og europæiske

fodboldscene i 1970´erne og 1980´erne, og spillere som Kevin
Keegan, Kenny Dalglish og Luis Suarez hører til blandt spillets

største stjerner. 

 

I alle årene, fra klubbens dramatiske fødsel på en pub i Liverpool i
1892 til i dag, har tilhængerne hyldet deres helte. 96 af dem omkom
ved stadionulykken i Sheffield i 1989, og de var med ved ´miraklet i

Istanbul´ i 2005, da Liverpool vandt Champions League.  

 



Michael Seidelin er journalist, historiker og Europa-korrespondent
for dagbladet Politiken, hvor han jævnligt skriver om engelsk og

europæisk fodbold.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=De røde og de døde&s=dkbooks

