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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.
Bare et år senere arrangerte de sveitsiske myndigheter en offisiell diplomatisk konferanse for alle europeiske
land sammen med USA, Brasil og Mexico. mai 1976. Har du små røde knopper på huden (især hænderne) og
måske nogle små hævede. * Irma startet som en orkan i kategori 5 og en av de sterkeste orkanene som
noensinne er registrert i Atlanterhavet, med en vindhastighet opp mot 300 kilometer i timen. mai 1976.

1886, Løjstrup Hovedgård, Laurbjerg (Galten H. … Kløende knopper – er det fnat. 24 okt. Styr på det nye
år. Klør det helt sindsygt og især om natten. Ulrike Meinhof ble funnet hengt i sin fengselcelle 9. 14. Ulrike
Meinhof ble funnet hengt i sin fengselcelle 9. Afrikas lugte, lyde og indtryk er en god indgang til at sanse et
nyt år. Replikker, rekvisitter og kostumer var nøje udvalgt og udført. Afrikas lugte, lyde og indtryk er en god
indgang til at sanse et nyt år. Har du små røde knopper på huden (især hænderne) og måske nogle små
hævede. 24 okt. Bare et år senere arrangerte de sveitsiske myndigheter en offisiell diplomatisk konferanse for
alle europeiske land sammen med USA, Brasil og Mexico. Frederik de Lichtenberg til Løjstrup, f.
Nytårsdag i helikopter over mod Maputo.

