
TOPSCORER er en ungdomsroman 
om 17-årige Younes, der er 

virkelig god til fodbold.

Men når du spiller på et 
hold, gælder det om at 
samarbejde. 

Jonas er topscorer. 17 år. Han spiller på 
førsteholdet. Men uden for banen vælger han 
nogle gange forkert, og det får konsekvenser.

Heldigvis bliver Jonas scoutet og får chancen 
for prøvetræning i Tyskland. Det, han altid har 
drømt om. Han møder en helt ny verden, hvor 
din kammerat også er din modstander. Der 
kan kun være elleve på holdet, og hvis du ikke 
forstår spillereglerne, er det slut, inden det 
begynder. Men hvilke regler skal Jonas spille 
efter – på og uden for banen?

Måske er du den bedste. 
Måske scorer du flest mål.
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Måske scorer du flest mål.

Men når du spiller på et 
hold, gælder det om at 
samarbejde. 

Jonas er topscorer. 17 år. Han spiller på 
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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. Hans tidligere ungdomsromaner, 
Minusmand, Plusmand og Død mand Stå er blevet kaldt rå 
realisme, og også den skønlitterære roman I hans øjne så 
jeg døden er en bog i den hårde realistiske genre. Fælles for 
historierne er, at de foregår i miljøer præget af råhed, hvor 
man må træde i karakter for at overleve. 

Han kunne mærke det, når han 
handlede. Man skulle lige høre, 
hvordan det gik. Om han havde købt 
hus i Tyskland. Hvem han havde spillet 
mod. Grønsagerne var billigere. Tag en 
ekstra. Man åbnede en cola. Nej, du skal 
ikke betale. Pigen i Netto smilede og 
glemte at scanne havregryn og pasta. 
Går det godt? Småbrødre i gården 
spurgte direkte. Er du blevet millionær? 
De ville have autografer. Har du fået 
sponsor? Han skrev sit navn med bløde 
buer, havde øvet længe. Han puttede 
musik i ørerne. Trænede hjemme.

– Uddrag fra bogen.
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Her er tale om én af 
de bedste og mest 
vedkommende ung-
domsbøger, vi længe 
har set, som også vil 
kunne få drengene til 

at læse.

Lektørudtalelse 
Plusmand

Den er gribende og velfortalt, og 
på én gang kortfattet og nuan-
ceret. Den vil også være god til 

emnelæsning og samtale.

Lektørudtalelse 
Død mand stå

Conrad Fields kender 
sit stof. Det er fint 

beskrevet og brutalt 
formuleret.

Politiken om 
Minusmand

Man mærker forfatterens ti års 
erfaring med at arbejde med 
børn og unge i gode replikker 
og en detaljerig og troværdig 

skildring af miljøerne.

Berlingske Tidende om 
Minusmand
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Rå 
realisme 

og fodbold


