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«Eksperimentelt og hypnotisk portrett av den legendariske Liverpooltreneren Bill Shankly. (&hellip ) David
Peace har skapt et portrett som er så intenst at boken nærmest vibrerer.»
Sten Inge Jørgensen, VG
«For alle som opplevde denne tiden, vil boken være en nostalgitripp, for de som kom senere, vil den fylle dem
med en følelse av å være født en generasjon for sent. Javisst er denne historien fortalt før, men ikke på en sånn
måte.»
Chris Wood, The Times
«Jeg kan ikke tenke meg en annen britisk forfatter som skriver så overbevisende, med så mye engasjement og
ren fandenivoldskhet som Peace. Det er et ekstraordinært stykke skrivekunst.»
The Independent
«Peace har gjort en fantastisk jobb med å levendegjøre Shankly igjen.»
Sunday Express

«Rød eller død er et mesterverk. David Peace har høstet lovord før, men dette massive verket om Bill Shankly
ruver over alt det han har gjort tidligere.»
The Observer
«En fortelling som har mer til felles med Beowolf og Iliaden enn den tradisjonelle sportsromanen.»
The Times
I 1959 var Liverpool FC i andredivisjon. Liverpool hadde aldri vunnet FA-cupen. Femten år senere hadde de
vunnet tre ligatitler, to FA-cuper og UEFA-cupen. Skuespilleren Rod Taylor er død Den australske
skuespilleren Rod Taylor, berømt for sin rolle i Alfred Hitchcocks film Fuglene, er død, 84 år gammel.
SKIEN: Tidligere NRK-redaktør Bjørn Honerød er død, 77 år gammel. Skuespilleren Rod Steiger døde i dag,
77 år gammel. Han døde på et sykehus i Los Angeles-området av nyresvikt og lungebetennelse. Kjøp Rød
eller død. I 1959 var Liverpool FC i andredivisjon.
Liverpool hadde aldri vunnet FA-cupen. Femten år senere hadde de vunnet tre ligatitler. Kjøp Aften rød,
morgen død. Tidlig i sitt forfatterskap skrev Anne B. Ragde kriminalnoveller for A-magasinet. Allerede der
fikk hun mange trofaste lesere og. DoD Podcast; Matinee Podcast; DoD Podcast SPESIAL; Bob’s Boots; DoD
Live. DoD Live – Nyhetsbrev; Search. Forsiden Alle poster Americana Rod Picott på. Blood Orange har
varslet sitt mest personlige album og leverer i monn. MeningerPasienten melder om lite nattesøvn, høy
benføring, og overdreven kjedsomhet. For tredje gang på 6 måneder la jeg meg igjen under kniven til.
Tøffe hansker fra Dragens Hule -butikken med det eventyrlige og det mørke!

