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eg vil såmænd i al beskedenhed bare gerne være med til at gøre den
afgørende forskel.
Sådan lød forklaringen, som Brian Laudrup gentog med varieret
ordvalg, da han i februar lancerede
sit comeback i den danske fodboldverden i
skikkelse af sit nystartede rådgivningsfirma
European Sports Group.
At replikken aldrig rigtig nåede frem på
avistryk, skyldes formodentlig banalitetens
klang i dens udtryk: Herregud, den 33-årige
boldkunstner er jo stort set altid fremstået
som celeber forskel i den rødhvide fodboldbevidsthed.
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