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A családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak 
és az olvasóknak, akik hittek bennem.

Ez a könyv nem születhetett volna meg 
a támogatásotok és a bátorításotok nélkül.
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1. A Liverpool a bajnokság 
egy időpontjában 25 pontos 
előnnyel vezette a tabellát. 
Ez a legnagyobb különbségű 
előny az angol első osztály 
történetében. 

2. A Liverpool a 2019–2020-as 
szezonban 24 hazai baj-
noki mérkőzést nyert meg 
sorozatban, megdöntve 
ezzel a Manchester City 
rekordját (20 győzelem 
2011–2012-ben).

3. A csapat már hét forduló-
val a bajnokság vége előtt 
elsőséget ünnepelhetett, 
ezzel a legkorábbi bajnok 
lett, megelőzve a Manchester 
Unitedet és a Manchester 
Cityt, amelyek a 2000–2001-
es, illetve a 2017–2018-as 
idényben öt fordulóval az 
idény befejezése előtt biz-
tosították be elsőségüket. 

4. A 2020. január 11-én elért 
Tottenham Hotspur elleni 
1–0-s győzelmével a Liver-
pool 38, egymást követő 
Premier League-mérkő-
zésen rekordot jelentő 
104 pontot gyűjtött, meg-
döntve ezzel a Manchester 
City és a Chelsea korábbi 
csúcsát (102 pont; 2005-ben, 
illetve 2018-ban). A csapat 
a következő két mérkőzésén 
tovább javította rekordját, 
így – 36 győzelemmel, 2 dön-

tetlennel – 38 meccsen 110 
pontos rekordot állított fel.

5. 2020. július 8-án a Brighton & 
Hove Albion elleni 3–1-es 
diadallal a „vörösök” már 
a szezonbeli 30. győzelmü-
ket ünnepelhették. Ehhez 
mindössze 34 mérkőzésre 
volt szükségük, ami szintén 
rekord. 

6. Európa öt legjelentősebb 
bajnokságában példa nélküli, 
hogy egy csapat az első 
21 fordulóban 61 pontot 
gyűjtsön. A Liverpool rá-
adásul a következő hat 
mérkőzését is megnyerte, 
ezzel 27 meccsen 79 pontot 
gyűjtött be, mielőtt kikapott 
volna a Watfordtól. 

7. A Chelsea felett aratott 
5–3-as győzelemmel 
a Liverpool a szezonbeli 
18. hazai mérkőzését is 
behúzta, ami korábban 
a Premier League-ben 
addig csak a Chelsea-nek, 
a Manchester Unitednek 
és a Manchester Citynek 
sikerült.

8. Az utolsó, Newcastle elleni 
mérkőzésen aratott 3–1-es 
győzelemmel a Liverpool 
32 meccset nyert a baj-
nokságban, ezzel beállította 
a Manchester City 2017–
2018-as és 2018–2019-es 
szezonban elért rekordját.
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Jürgen Klopp rekordjai

1. Az összes korábbi idényt 
fi gyelembe véve, a Liverpool 
összes többi menedzserénél 
hamarabb, 217 nap alatt érte 
el az 50 mérkőzést a csapat 
kispadján.

2. Klopp irányítása mellett 
a csapat az első 50 bajnoki 
meccséből 26-ot megnyert, 
ennél csupán Kenny Dalglish 
és Bill Shankly büszkélkedhet 
jobb győzelmi mutatóval. 

3. Bajnokit és más egyéb 
meccset beleszámítva 
az első 6 mérkőzésén 
veretlen maradt; ennél 
senki nem kezdett jobban 
Bob Paisley óta, és a har-
madik legjobb kezdés 
a Liverpool történetében. 

4. A Liverpoolnak a német 
menedzser irányításával 
mindössze 48 bajnoki 
mérkőzésre volt szüksége 
a 100 gólos mérföldkő 
eléréséhez. Kenny Dalglish 
1986-os teljesítményével 
holtversenyben ez a csapat 
történetének legjobb 
eredménye. 

5. Klopp menedzserségének 
első gólszerzője szintén 
egy német labdarúgó volt: 
az első találat ugyanis 
Emre Can nevéhez fűződik, 
aki 2015 októberében 
az Európa-ligában talált be 
a Rubin Kazany ellen. 

6. Ő volt a Liverpool első 
olyan menedzsere, aki 
az első három városi 
derbije mindegyikét 
meg tudta nyerni. 



Jürgen Klopp rekordjai

7. Klopp alatt a Liverpoolnak 
197 mérkőzésre volt 
szüksége a 400. gól meg-
szerzéséhez, ez szintén 
rekord. 

8. A Liverpool 146 bajnoki 
mérkőzésen 300 pontot 
gyűjtött. Egyetlen korábbi 
liverpooli menedzsernek 
sem sikerült ilyen gyorsan 
elérnie ezt a mérföldkövet. 

9. Klopp irányításával a csapat 
az első 150 bajnokiján
klubrekordot jelentő
92 mérkőzésen
aratott diadalt. 

10. 2019-ben ő lett az 5. német 
edző, aki BEK-et vagy 
BL-t nyert. (A korábbiak: 
Dettmar Cramer, 
Jupp Heynckes, 
Ottmar Hitzfeld 
és Udo Lattek.) 

11. Ő volt az első menedzser, 
aki az első három szezonja 
alatt háromszor is vala-
melyik európai kupa 
döntőjébe vezetett egy 
angol csapatot. 

12. Azoknak a meccseknek 
a száma, amelyeket Klopp 
csapata hátrányból fordított 
meg (bajnoki és más egyéb 
mérkőzést beleértve):

2015–2016: 6/22 (27%)

2016–2017: 5/11 (45%)

2017–2018: 3/14 (21%)

2018–2019: 5/8 (63%)

2019–2020: 6/11 (55%)
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1. 

Egy klub az összeomlás szélén

„Még mindig azon dolgozunk, hogy kijavítsuk a ko-
rábbi vezetés által elkövetett hibákat. Ez pedig nem 
megy egyik napról a másikra.” 

John W. Henry

A futball már nem volt élvezetes, többé nem jelentett 
kikapcsolódást. Lehet, hogy egykor a Liverpool Football 
Club volt „a legnagyobb csapat, amit csak látott a világ”, 
de ezek az idők mostanra kezdtek feledésbe merülni. 
A csapat huszonöt éve tehetetlenül nézte, ahogy a riváli-
sok – elsősorban a Manchester United – fokozatosan ki-
szorítják az angliai élbolyból. Mindeközben a bajnokság 
megnyerésének kényszeres vágya egyre görcsösebbé tette 
a játékosokat és a stábot, a szurkolótáborban pedig egyre 
csak nőtt a keserűség. Akadt néhány idény, amikor az 
áhított cél majdnem összejött, ám ezeket rendre olyanok 
követték, amelyeket fájdalmas volt megélni. A kupasoro-



16

HIGGYETEK BENNÜNK

zatokban időről időre leesett ugyan valami a csapatnak, 
és voltak persze pillanatok, amelyeknek örülni lehetett, 
de senki sem lehetett elégedett. 2015 szeptemberére a mel-
woodi edzőközpont egyik régóta ott dolgozó alkalma-
zottjának elmondása szerint a Liverpool „úgy nézett ki, 
mint egy rakás szanaszét heverő alkatrész, amelyek se-
hogyan sem illenek össze egymással. Mindenki tudta, 
hogy a szurkolóknak elegük van, mindenki tudta, hogy 
a játékosok a teljesítőképességük határára értek, és hogy 
az edzői stáb tagjai között fi noman szólva sem felhőtlen 
a hangulat. Nyomorúságos helyzet volt.”

A Liverpool egy West Ham elleni, hazai pályán el-
szenvedett 3–0-s lélekölő vereséggel fordult rá az őszre, 
amit nem sokkal később egy sima 3–1-es fi askó követett 
az Old Traff ordon a Manchester United ellen. Amikor 
Brendan Rodgers menedzsert arról faggatták, mégis mire 
volna szüksége a csapatnak ahhoz, hogy jó irányba in-
duljanak, a mester csupán egy csokornyi futballközhely-
lyel tudott előrukkolni: „Jobban kell akarnunk, kemé-
nyebben kell edzenünk” – mondta, ami érthető módon 
kevéssé nyugtatta meg a Liverpool FC tulajdonosait. 

A klubot tulajdonló Fenway Sports Group attól tar-
tott, hogy megismétlődik az előző, 2014–2015-ös idény-
ben mutatott katasztrófa, amikor a csapat az Aston Villa 
ellen rettenetes játékot mutatva esett ki az FA-kupa elő-
döntőjéből, a szezont pedig egy megalázó 6–1-es vereség-
gel zárta a Stoke City otthonában. Minden esély megvolt 
rá, hogy ezeknek az eredményeknek az árnyéka az új sze-
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zonra is rávetül majd, így aztán érthető, hogy a fejesek 
arra használták a válogatott mérkőzések miatti októ-
beri szünetet, hogy megpróbáljanak tiszta lappal indulni. 
A Goodison Parkban az Everton ellen esedékes Mersey-
parti rangadót leszámítva, amelyet pont a szünet előtt 
rendeztek, egy sor teljességgel nyerhető (köztük négy 
hazai) mérkőzés várt a csapatra. Ez volt Rodgers utolsó 
esélye arra, hogy megtartsa az állását. 

A Liverpool azonban rögtön az Európa-ligában bot-
lott, és csak 1–1-et játszott a Bordeaux ellen, majd ugyan-
ilyen eredménnyel zárt az Anfi elden a Norwich Cityvel 
szemben a hétvégén. Ezután következett az alsóbb osz-
tályban játszó Carlisle United a Ligakupában, a házi-
gazdák végül pocsék játékot mutatva csak tizenegyesek-
kel tudtak továbbjutni. Az Anfi elden egyre mérgezőbbé 
vált a légkör, és semmi sem utalt rá, hogy egyhamar 
javulna a helyzet. A csapat nem túl meggyőző teljesít-
ményt nyújtva, de legalább legyőzte otthon az Aston 
Villát (3–2), ám ezt egy újabb kínos 1–1-es döntetlen 
követte az Európa-ligában, ezúttal a futballóriásnak alig-
ha nevezhető FC Sion ellen. 

Amíg a pályán egyre gyakoribbá váltak a fentiekhez 
hasonló katasztrófák, amelyekhez ráadásul a Kop – vagy-
is az Anfi eld négy lelátójának egyike, tágabb értelemben 
az egész, világhíres liverpooli szurkolótábor – füttykon-
certje szolgáltatta a háttérzenét, a vezetőség lázasan ke-
reste a megoldást. Ian Ayre, aki ez idő tájt a Liverpool 
ügyvezető igazgatója volt, még szeptember közepén foly-



18

HIGGYETEK BENNÜNK

tatta le azt a telefonhívást, amely örök időkre megvál-
toztatta a klub sorsát. Marc Kosickét, Jürgen Klopp ügy-
nökét tárcsázta fel, akivel hamarosan Skype-on folyta-
tott megbeszélést. A személyes találkozót 2015. október 
1-jére, New Yorkba beszélték meg. A német edző ekkor 
a szabadságát töltötte, miután négy hónappal korábban 
felmondott a Borussia Dortmundnál − nem mellesleg 
a Liverpool éppen ezen az októberi napon nyújtott gyá-
szos teljesítményt az FC Sion ellen. De erre még később 
visszatérünk. 

A melwoodi edzőközpontban dolgozók egyre nehe-
zebben tudtak szabadulni az érzéstől, hogy Brendan Rod-
gers napjai meg vannak számlálva. Sokak számára már 
az is meglepetést jelentett, hogy az északír edző a Stoke 
elleni kálvária után is megtarthatta az állását, ami ráadá-
sul Steven Gerrard búcsúmeccse is volt. Nem túl gya-
kori, hogy a menedzserek egy ilyen szégyenteljes kudarc 
után talpra tudjanak állni, különösen úgy nem, hogy 
a 2014–2015-ös évad egyébként is felejthetőre sikere-
dett. 

A rajongókat is megdöbbentette a kialakult helyzet. 
Ahogy Neil Atkinson, a Th e Anfi eld Wrap nevű, díjnyer-
tes szurkolói platform házigazdája írta: „Ha Rodgers 
a 2014–2015-ös szezon elején még nem is volt bizonyta-
lan magában, a végére már egész biztosan kétségek gyö-
törték. És a dolog úgy áll, hogy amíg magaddal küzdesz, 
mindig csak veszíteni fogsz. A Liverpool lejtmenetben 
volt. A csapat egyre csak halmozta a vereségeket, és aztán 
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jött a Stoke elleni meccs. Az volt az utolsó csepp a pohár-
ban. Hogyan is bízhatnánk meg abban az emberben, aki 
alatt a csapat 1−6-ot produkált? Azok, akik ott voltak, 
nem fogják egyhamar elfelejteni ezt a gyalázatot. Mit 
lehet ilyenkor tenni? Hogy lehet ezután ismét megte-
remteni a bizalmat? Ami azt illeti, Rodgersnek talán még 
a szurkolóknál is nagyobb terhet jelentett, hogy ezután 
is vezetnie kellett a csapatot.”

Az arra vonatkozó döntés, hogy továbbra is bizalmat 
szavazzanak-e az edzőnek, vagy a Britannia Stadiumban 
megesett borzalom után megszabaduljanak tőle, nem 
egyik napról a másikra született meg. A 2013–2014-es 
szezon után, amely izgalmasan alakult ugyan, ám végül 
szintén nem hozta meg a várva várt sikert, a tulajdono-
soknak egyre komolyabb problémákkal kellett szembe-
nézniük. Ekkor távozott a Barcelonába Luis Suárez − 
az őt övező számos botránya ellenére Suárez kétségkívül 
alapembernek és a csapat egyik motorjának, ráadásul 
a liverpooli ambíciók szimbólumának is számított. Rod-
gers később nem véletlenül emlékezett vissza úgy, hogy 
az uruguayi csatár távozásával „a csapat egyszerűen szét-
robbant”. 

Miután a Liverpool az azt megelőző nyáron megaka-
dályozta, hogy Suárez az Arsenalhoz igazoljon, a vezető-
ség tisztában volt vele, hogy 2014-ben már nem tudja 
megtartani a klasszisát. Hogy legalább több profi tot lás-
sanak belőle, aláírattak vele egy új szerződést, amelyben 
a korábbinál magasabb, 75 millió fontos kivásárlási ár 
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szerepelt. Ez még mindig aprópénznek számított egy 
ilyen kaliberű játékosért, a Barcelona ráadásul 10 millió 
fonttal kevesebbért szerezte meg Suárezt, miután négy 
hónapra eltiltották minden futballal kapcsolatos tevé-
kenységtől − ezt a büntetést azért kapta, mert a világ-
bajnokságon megharapta az olasz Giorgio Chiellinit. 

A Liverpoolnak mindenesetre elég ideje maradt arra, 
hogy kitalálja, mihez kezd kiválóságának távozása után, 
csakhogy a klub sorra elfuserálta a lehetőségeit. Az elsőd-
leges kiszemelt Alexis Sánchez végül a rivális Arsenalhoz 
igazolt. A következő választás Loïc Rémyre esett a Chel-
sea-ből, ő azonban megbukott a kötelező orvosi vizsgá-
laton. A kényszermegoldást a már idősödő Samuel Eto’o 
és a botrányhős Mario Balotelli jelenthette. Rodgers 
nyilvánosan is bejelentette, hogy „kategorikusan elzár-
kózik” az utóbbi leigazolásától, végül mégis vele kellett 
beérnie. 

Balotelli egyike volt annak a nyolc új játékosnak, aki-
ket mind a Suárez távozása után keletkező űr betölté-
sére hoztak a csapathoz. Az új szerzeményekért össze-
sen 107,5 millió fontot fi zettek, de egyértelműen kije-
lenthető, hogy nem sikerült hatékonyan elkölteni ezt az 
összeget, ráadásul a Liverpool átigazolásairól határozó 
bizottság elképzelései − ahogyan egy stábtag mesélte − 
„köszönőviszonyban sem voltak azzal, amit a mened zser 
szeretett volna”. 

A vezetőség mindenesetre elfogadta, hogy ennyi új 
igazolással az alapokról kell kezdeniük az építkezést. 
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A 2014 nyarán érkezettek közé tartozott a Southamp-
tonból 25 millió fontért igazolt középpályás, Adam Lal-
lana is. Ő így emlékezett vissza első szezonjának viszon-
tagságaira: „Egy rakás új játékos volt a klubnál, akik mind 
más kultúrából érkeztek, más karakterek voltak, más 
nyelvet beszéltek, és más stílusban játszottak.” Lallana 
végül hat évet töltött a csapatnál, mielőtt 2020 júliusá-
ban a Brightonhoz igazolt volna. 

„Az újoncoknak nem volt könnyű alkalmazkodniuk, 
de azok a srácok sem voltak irigylésre méltó helyzetben, 
akik már a klubnál voltak. Mindenkinek időre lett vol-
na szüksége, csakhogy azonnal nagy nyomás nehezedett 
ránk. A Liverpool elveszítette Suárezt, Sturridge pedig 
lesérült, így aztán nem nagyon maradt senki, aki gólokat 
szerezzen. Ennek ellenére sokan elvárták tőlünk, hogy 
nyerjük meg a bajnokságot. Az elmondottak fényében 
érthető, hogy a 2014–2015-ös évad különösen meg-
erőltetőre sikeredett, és nem igazán akartak összeállni 
a dolgok. Az utolsó csapást a Stoke elleni 6–1-es vereség 
jelentette. Ezután elveszítettük Stevie-t [Gerrardot] és 
Raheemet [Sterlinget]. Mindez csak tetézte a bajokat. 
Felszabadult játék helyett eluralkodott a félelem. A játé-
kosok padlón voltak.”

Amikor a vezetőség leült Rodgersszel, hogy feltárják 
a nyomorúságos szezon mögött rejlő okokat, arra ju-
tottak, hogy nem csupán a játékosok teljesítményével, 
de a klubot körülvevő általános hangulattal és a perspek-
tíva hiányával is gond van. A tulajdonosok megértőnek 
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mutatkoztak a körülményekkel szemben – a csapatot 
újra kellett szervezni Suárez elvesztése után, a játékoso-
kat sérülések sújtották, az újonnan igazoltaknak időre 
volt szükségük a beilleszkedéshez –, ám ezzel együtt is 
úgy vélték, hogy a menedzser teljesítménye elmarad az 
elvárásoktól. Rodgers azzal sem hozta könnyebb hely-
zetbe magát, hogy nem igazán iparkodott beépíteni azo-
kat a játékosokat, akiket nem kifejezetten akart a klub-
nál látni. Nem meglepő, hogy bizalom hiányában az ő 
képességeiket nem lehetett teljes mértékben kiaknázni. 

A vezetőség úgy érezte, hogy a csapat játéka aggasz-
tóan ötlettelenné vált, és senki sem biztatta a játéko-
sokat arra, hogy saját elképzeléseik legyenek a pályán. 
Az edzői stáb munkája lényegében arra szorítkozott, 
hogy keresztülnyomja Rodgers vízióját, ahelyett hogy 
felhívta volna a fi gyelmet a hibákra, és javaslatokat tett 
volna azok kijavítására. 

Rodgers elfogadta, hogy a problémák kezeléséhez nél-
külözhetetlen a stáb frissítése. Megváltak régi asszisz-
tensétől, Colin Pascoe-tól, és Mike Marsh edzőnek sem 
hosszabbították meg a szerződését. Az edzőközpontban 
azonban mindkét döntés heves tiltakozásokat váltott ki 
a játékosok és a többi stábtag részéről. Még ennél is na-
gyobb problémát jelentett, hogy Sean O’Driscollt nevez-
ték ki másodedzőnek. 

„Erre az időszakra tehető, hogy véglegesen megválto-
zott a hangulat − mesélte egy régóta a csapatnál dolgozó 
alkalmazott. − Senki sem örült a változtatásoknak. Sean 
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teljesen máshogy gondolkozott a futballról, mint Bren-
dan, és meglehetősen nyersen kritizálta elképzeléseit. 
Olyanokat mondott: »Miért kéne hátulról építkeznünk, 
ha egyszerűen nincsenek meg hozzá az embereink? Ível-
jük inkább előre a labdát, aztán annyi!« Nyíltan szembe-
ment a menedzser fi lozófi ájával, és mindenki kényelmet-
lenül érezte magát, amikor vitatkozni kellett vele. 

Arra lett volna szükségünk, hogy mindannyian egy 
irányba tartsunk. Megbízható alapokra volt szükség, 
kiegyensúlyozottságra, mindent ismételnünk és gyako-
rolnunk kellett volna, hogy elhiggyük, a tervünk mű-
ködhet. Ez azonban nem történt meg. Sean sokakkal 
összeakasztotta a bajszát. Nem voltunk hozzászokva a ma-
nírjaihoz, és ahhoz, hogy milyen stílusban beszél a töb-
biekkel. A hangulat megváltozott, minden még a koráb-
biakhoz képest is bizonytalanabbá vált, és senki sem hitt 
benne, hogy képesek leszünk vinni valamire.”

Az egykori liverpooli labdarúgó, Gary McAllister szin-
tén csatlakozott az edzői stábhoz, a holland Pep Lijn-
derst pedig az akadémiáról hozták át az első csapathoz. 

„Valószínűleg egyszerre kellett túl sok újdonsággal 
megbirkóznunk, miközben túl sok megválaszolatlan kér-
dés volt a szezon előtt – folytatódik a beszámoló. – A leg-
nehezebbnek az bizonyult, hogy az ember megszokja 
Seant. Hamar kiderült, hogy nem fog működni a dolog.”

A nyár folyamán a vezetőség még mindig bízott benne, 
hogy Rodgers és a stábja képes lesz ismét a megfelelő 
irányba állítani a Liverpoolt. Muszáj volt kitartaniuk 
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a menedzser mellett, ugyanis Jürgen Klopp, akit a legszí-
vesebben a helyén láttak volna, közölte, hogy a Borussia 
Dortmundnál lehúzott „hét megerőltető és érzelmes év 
után” muszáj kipihennie magát, és „meghatározatlan 
időre szabadságot vesz ki”. 

Bármilyen felhők gyülekeztek is a klub fölött, és bár-
mennyire egyértelművé vált a tulajdonosok számára, 
hogy milyen messze sodródtak a várt iránytól, azért némi 
vigaszt meríthettek abból, hogy a 2013–2014-es szezon 
végén csupán két ponttal maradtak le a bajnoki címről, 
ráadásul a versenyfutás során nem kevesebb mint 101 
gólt szereztek. És bármilyen hibái is voltak Rodgersnek, 
aki valószínűleg túl fi atal volt ehhez a munkához, való-
jában kiváló taktikusnak bizonyult, és az edzéseken is 
hatékony munkát végzett. Bár a 2014–2015-ös idény 
kudarcokkal teli volt, a szezonnak az épp megszerzett, 
az Év Menedzsere elismeréssel a zsebében vágott neki*. 
Olyan tehetségek, mint Luis Suárez, Daniel Sturridge, 
Raheem Sterling vagy éppen Philippe Coutinho az ő irá-
nyítása alatt bontakoztak ki és értek be igazán. Rodgers 
meglátásai segítettek nekik abban, hogy megtalálják 
magukban a szükséges pluszt, és félelmetes támadóné-
gyessé álljanak össze. 

* A League Managers Association Manager of the Year díjáról 
van szó; erről az elismerésről a többi edző szavazatai alapján 
döntenek. (A ford.)
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„Rodgers sokat segített benne, hogy javítsak a felfu-
tásaimon, hogy a szélről indulva a megfelelő időben ér-
kezzem a tizenhatosra. Mindez nagyban növelte az ön-
bizalmamat − mondta Suárez két évvel azután, hogy el-
hagyta az Anfi eldet. − Sokat dolgoztunk azon, hogy mi-
ként tudok egy az egyben maradni a védőkkel, akiket 
aztán át tudok verni. Angliában ez volt az egyetlen mód-
ja, hogy sikeres legyek. Még nem volt tapasztalatom, és 
alkalmazkodnom kellett a Premier League-hez, amit vi-
szont Brendan kiválóan ismert. Mindent tudott az angol 
futballról, és engem is megtanított rá, miként lehetek 
sikeres.”

Amikor a Manchester City 2015 júliusában 49 mil-
lió fontért megvette Sterlinget – akkoriban ez az összeg 
angol játékosért rekordot jelentett –, a döntésben nem 
csekély szerepet játszott a labdarúgó jó helyezkedése és 
taktikai éleslátása, amely képességeket Rodgers alatt pal-
lérozódva sajátított el. 

Miután Brendan Rodgers 2012 júniusában búcsút in-
tett a Swansea Citynek, hogy a Liverpool menedzsere-
ként folytassa, a futballal kapcsolatos átfogó elképzelései 
miatt mindenki üdvözölte döntését. Rodgers korábban 
egész Európát bejárta, és számos bajnokságot, klubot 
és edzőt is alaposan megismert. Több nyelven is tudott 
kommunikálni a játékosaival, és akiktől nem akart ép-
pen megszabadulni, azokkal rendszerint kiváló viszonyt 
ápolt.
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Noha Rodgersnek megvolt az a kellemetlen tulajdon-
sága, hogy hajlamos volt minden adandó alkalommal 
szerepelni és magát fényezni, a klubnál dolgozók több-
sége jó emlékeket őriz vele kapcsolatban, és a mai napig 
méltányolják munkamorálját. A családi háttere, illetve 
az a körülmény, hogy az írországi Carnlough egyik lakó-
telepén nőtt fel, egész életében nyomot hagyott rajta. 
Rodgers az apjától, Malachytól tanulta meg, milyen fon-
tos megteremteni a saját egzisztenciáját, míg az anyjá-
tól, Christinától az együttérzés fontosságát sajátította el. 
Sajnos mindkét szülőjét már fi atalon elveszítette: az any-
ja, aki egy ír segélyszervezetnél végzett önkéntes mun-
kát, ötvenkét évesen szívrohamot kapott; az apja pedig 
nem sokkal ezután, ötvenkilenc évesen megadta magát 
a gégerák elleni harcban. 

Rodgers életében mindig is jelentős szerepet töltött 
be a család, és gyakran igyekezett azzal motiválni a já-
tékosait, hogy a szeretteikre hivatkozott. Minden ha-
táron túl című önéletrajzában Luis Suárez megemléke-
zik róla, milyen sokat jelentettek a futballisták számára 
a 2013–2014-es bajnoki versenyfutás során Rodgers buz-
dító szavai a meccsek előtt. „Kapcsolatba lépett a szüle-
inkkel, az összessel, akit el tudott érni, és megkérte őket, 
hogy írjanak valamit a fi ukról − írta. – Aztán a bajnoki 
címért folyó versenyfutás során minden mérkőzés előtt 
felolvasta az egyik ilyen üzenetet az egész csapat előtt. 
Az utolsó szó tehát nem a menedzseré, hanem az egyik 
játékos anyjáé volt.” 
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