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De røde og de døde Michael Seidelin Hent PDF LIVERPOOL FC ER EN SPECIEL KLUB. Ikke kun for
klubbens fans, men for fodboldelskere i almindelighed. I 1970’erne, da fodbold udviklede sig til at blive en
tv-sport, var Liverpool FC den første klub, der stjal billedet og spillede sig ind i folks bevidsthed. De vandt

alt, både i England og i Europa, og de blev hyldet og beundret for deres hurtige, tekniske fodbold.

Ulykkelige begivenheder uden for banen ændrede imidlertid billedet brat. Tilskuertragedierne på Heysel
stadion i 1985 og fire år senere på Hillsborough sendte klubben og byen ud i mørket, og undervejs skiftede

scenen i engelsk og europæisk fodbold.

Siden har Liverpool FC leveret magiske resultater, som Champions League-triumfen i 2005 (Miraklet i
Istanbul), men sportsligt og økonomisk kæmper man for at genvinde fordums styrke i en fodboldverden i

hastig forandring.

I DE RØDE OG DE DØDE kan du læse hele den dramatiske historie om Liverpool FC fra klubbens første
succesfulde skridt for over 130 år siden. Til i dag, hvor selvsamme historie nok er en byrde, men også en

styrke, holdet tager med ind på banen. Og som skaber drømme om ny storhed.

 

LIVERPOOL FC ER EN SPECIEL KLUB. Ikke kun for klubbens
fans, men for fodboldelskere i almindelighed. I 1970’erne, da

fodbold udviklede sig til at blive en tv-sport, var Liverpool FC den
første klub, der stjal billedet og spillede sig ind i folks bevidsthed.
De vandt alt, både i England og i Europa, og de blev hyldet og

beundret for deres hurtige, tekniske fodbold.

Ulykkelige begivenheder uden for banen ændrede imidlertid billedet
brat. Tilskuertragedierne på Heysel stadion i 1985 og fire år senere
på Hillsborough sendte klubben og byen ud i mørket, og undervejs

skiftede scenen i engelsk og europæisk fodbold.

Siden har Liverpool FC leveret magiske resultater, som Champions
League-triumfen i 2005 (Miraklet i Istanbul), men sportsligt og
økonomisk kæmper man for at genvinde fordums styrke i en

fodboldverden i hastig forandring.

I DE RØDE OG DE DØDE kan du læse hele den dramatiske historie
om Liverpool FC fra klubbens første succesfulde skridt for over 130
år siden. Til i dag, hvor selvsamme historie nok er en byrde, men
også en styrke, holdet tager med ind på banen. Og som skaber

drømme om ny storhed.
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