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Conrad Fields: Den lange bane 

 

Ungdomsromanen Den lange bane er en fængslende fortælling om 17-årige Jonas, der skal begå 

sig i et råt og konkurrencepræget fodboldmiljø.  

 

Jonas er blevet professionel på et ungdomshold i Tyskland. 17 år og på spring. Da en af 

hovedangriberne bliver pillet af førsteholdet, får Jonas fire minutter og rører ikke bolden, men han 

mærker suset fra de 50.000 tilskuere. De fire minutter bliver snart til ti, og der er mere i vente. 

 

Jonas har altid troet på sig selv og arbejdet for sin succes. Men skader kan man ikke forudsige. Da 

han kommer galt af sted, lukker han sig inde, og selv Jennifer, som kalder ham sin kæreste, 

skubber han væk. For Jonas er tiden uden fodbold fuld af fristelser, og pludselig skylder han penge 

til de forkerte. Skal han klare sig på fremmed græs, må han kæmpe, det bedste han har lært. 

 

Den lange bane er en selvstændig fortsættelse af Topscorer. 

 

"Forfatteren er en af de bedste til at skildre unge, som må navigere i danske miljøer, der er 

præget af en vis hårdhed. (...) Et spændende og medrivende billede på en talentfuld ung mands 

liv og hans udfordringer med at balancere et liv som professionel fodboldspiller med de 

forventninger, hans venner fra boligblokken har." - Lektørudtalelse om Topscorer 

 

Conrad Fields er barn af en dansk mor og en amerikansk far og har tidligere instrueret film, 

arbejdet som tv-producer og stiftet festivalen Copenhagen Shortfilm. Gennem en årrække har han 

arbejdet som lærer og med unge med særlige behov. Han har skrevet en række ungdomsromaner, 

og fælles for dem er, at de foregår i miljøer præget af råhed, hvor man må træde i karakter for at 

overleve. 

 

Conrad Fields: 

Den lange bane 

280 sider 

Forlagets pris: 199,95 kr.  

Målgruppe 13+ 

Udk. d. 29. juni 2021 


