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Den dramatiske historie om LIVERPOOL FC tog fart i 1892 med et bittert opgør i Everton, som efterlod en
ølbrygger med visioner om at skabe Englands største fodboldklub. Det lykkedes med tiden, og i 1970’erne og
1980’erne blev Liverpool til verdens største klub takket være de to legendariske managere Bill Shankly og

Bob Paisley.

 

Bogen fortæller den fulde historie om de røde fra Anfield – om de mange europæiske guldtogter og de største
stjerner lige fra Billy Liddell, Kevin Keegan og Kenny Dalglish over Ian Rush, Jan Mølby og Robbie Fowler

til Steven Gerrard, Daniel Agger og Fernando Torres, men også om de tragiske katastrofer på Heysel og
Hillsborough.

 

Det er samtidig historien om de farverige fans på The Kop, om skandaler, rivalisering og ballademagere i
truppen – og  Liverpools kamp for at genvinde fordums styrke og storhed.
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og Robbie Fowler til Steven Gerrard, Daniel Agger og Fernando

Torres, men også om de tragiske katastrofer på Heysel og
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Det er samtidig historien om de farverige fans på The Kop, om
skandaler, rivalisering og ballademagere i truppen – og  Liverpools

kamp for at genvinde fordums styrke og storhed.
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