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Martin Hansen var 15 år og Danmarks største målmandstalent siden Peter Schmeichel, da han skrev under
med selveste Liverpool FC. I løbet af seks år tog han turen fra klubbens akademi til Anfield side om side med
verdensstjerner som Gerrard, Agger, Torres, Carragher og Reina, mens navnet på manageren skiftede fra Rafa

Benítez til Roy Hodgson og Kenny Dalglish. 

I INSIDE LIVERPOOL fortæller Martin Hansen sin hudløst ærlige historie om at være stortalent i en af
verdens største fodboldklubber. Om magt, fortielser og fejltrin, der koster dyrt. Om rivaler, prestige og beskidt
spil på akademiet, hvor teenagere har for mange penge og for meget fritid. Og om drømmen om at få debut på

den store scene. 

Til sidst blev det for meget. Martin Hansen skiftede Anfield ud med Viborg FF og derefter en turbulent tid i
FC Nordsjælland, som endte i kontroverser. I dag vogter han målet med stor succes i hollandske ADO Den

Haag, hvor han blev kendt verden over for sit nærmest Zlatan-agtige hælmål i august 2015. 

INSIDE LIVERPOOL er et sjældent indblik i det barske miljø på et fodboldakademi og jagten på talent i
dansk og international topfodbold, som bliver mere intens år for år. Men det er også en historie om, hvor

fantastisk fodbold er, og ikke mindst om viljen til at rejse sig fra modgang igen og igen.
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