
Allt om Liverpool FC i ny bok
Liverpool Football Club är en av de fotbollsklubbar i världen som har de mest trogna supportrarna. Björn Melin, livslång
Liverpoolsupporter, har skrivit en hyllningsbok där han blandar fakta, intervjuer och historik med ren kärlek – en kombination
som ger en bok med mycket känsla.

Med hösten kom även en ny tradition, nämligen att titta på de direktsända fotbollsmatcher från England som visades på Tipsextra varje lördag.
Från att bara ha tyckt om fotboll kom jag att älska sporten. Inte minst det lag som tillsammans med Manchester United visades flest gånger
under de 26 år som programmet sändes i svensk television – Liverpool Football Club.

— ur boken

Det är inte många fotbollsklubbar som är lika kända och älskade som Liverpool och inte heller många kan stoltsera med de ofantligt trogna
supportrar som klubben har. I vått och torrt, i medgångar och motgångar, hejar de troget vidare. Liverpool FC är också laget där Glenn Hysén,
en av Sveriges mest folkkäre fotbollsspelare, hade några av sina bästa år.

I stort sett hela boken är uppbyggd kring intervjuer med kända personer som på olika sätt har en koppling till laget. Fotbollsspelare som Glenn
Hysén, Phil Neal och Stig Inge Bjørnebye och kommentatorer som Anders Bjuhr och trogna supportrar som komikern Özz Nûjen är några av de
som Björn Melin har samtalat med.

Björn Melin har delat upp sin hyllningsbok i tre delar. En historisk bakgrund, där han tar upp bland annat klubbens frostiga relation till
Manchester United och läktarkatastrofen vid Hillsborough där 96 Liverpoolsupportrar miste livet. Den andra delen av boken består av
intervjuer med och porträtt av ett antal tränare och spelare. Den tredje och sista delen innehåller bland annat intervjuer med flera
fotbollsprofiler och kända svenska supportrar.

– En match med Liverpool Football Club handlar inte bara om vad som sker på planen, vid sidlinjen eller i omklädningsrummet, det handlar lika
mycket om alla de känslor som uppstår runt omkring och de band som knyts mellan oss som delar upplevelsen. Oavsett om det är på eller
utanför fotbollsplanen – allt blir bättre när vi gör det tillsammans, säger Björn Melin.

Liverpool Football Club – You’ll Never Walk Alone är en ren hyllningsbok – oumbärlig för den sanna Liverpoolsupportern

Björn Melin beskriver sig själv som diversearbetare inom kommunikation. De senaste åren har han arbetat med allt från politisk
kommunikation till projektledning och utredningsuppdrag. Han gav 2015 ut boken ”Om tränarrollen och ledarskap”.

Boken utkommer den 25 juli 2018.
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