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Nu kommer Eurovision Song Contest - Rekordboken av den engelske Eurovision-experten John Kennedy O'Connor. Här finns allt
om vinnarna, förlorarna, märkliga klädval, galna danser taktikröstning, minnesvärda deltagare och mycket, mycket mer.
Författaren finns tillgänglig för intervjuer.

Den här rikt illustrerade hyllningen till Eurovision Song Contest är fullmatad med allt du vill veta om tävlingen, från legendariska vinnare,
kontroversiella resultat och spännande finaler, till märkliga kläder, galna danser, taktikröstning och särskilt minnesvärda deltagare från 60 års
tävlande. Välkommen till Eurovisions galna och – framför allt – underbara värld!

Eurovision Song Contest - Rekordboken är skriven av den engelske Eurovision-experten John Kennedy O'Connor, som kommenterat
tävlingen i bland annat BBC, Channel 4 och Sky News. Han finns tillgänglig för intervjuer via telefon och mejl.

Visste du att:
• det framförts fler än 1 400 låtar under tävlingens sextioåriga historia? Den tusende låten kom 2006 och sjöngs av Irlands Brian Kennedy.
Den femhundrade låten kom tjugo år dessförinnan och tillhörde Luxemburg.
• tävlingens mest framgångsrika nation är Irland? De har vunnit sju gånger, medan Norge är tävlingens sämsta deltagare genom tiderna. De
har kommit sist hela elva gånger!
• Johnny Logan har vunnit Eurovision tre gånger? Två gånger som artist under 1980-talet, men också 1992 då han skrev vinnarlåten åt Linda
Martin.
• den största publiken som tävlingen framförts inför var i Köpenhamn, på Parken, inför 38 000 besökare?
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John Kennedy O’Connor är nöjes- och politisk kommentator som skrivit ett flertal böcker och medverkat som expert för Eurovison Song
Contest för bland annat Sky News, BBC World News, BBC News 24, Channel 4 News och Today på BBC Radio 4. Han har även medverkat
som skribent i ett flertal dagstidningar och magasin. Vad han inte känner till om Eurovision Song Contest är helt enkelt inte värt att veta!

För intervjuförfrågningar, recensionsexemplar och ytterligare information, kontakta:
Pelle Olofsson
070-590 11 82
pelle@pagina.se 

Pagina är ett av de ledande svenska fackboksförlagen. Sedan 1981 har vi publicerat cirka 1 500 titlar inom IT, data, foto, hälsa,
kost, mat & dryck, debatt, barn & ungdom och presentböcker.


