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USA er berømt for at være et frit land, hvor alle kan blive rige og lykkelige. Men det er også et land, der har
tilladt slaveri og racisme, og som ødelagde tilværelsen for den oprindelige amerikanske befolkning,

indianerne. I dag kalder nogle USA for 'verdens politibetjent', fordi USA ofte går i krig, når der sker noget i
verden, som de amerikanske politikere er uenige i.

USA's historie fortæller om de millioner af mennesker fra hele verden, der rejste hjemmefra for at slå sig ned i
"mulighedernes land". Om indianere, nybyggere og slaver, om krige og oprør og om den amerikanske drøm.
Samtidig præsenteres eleverne for helt aktuelle perspektiver på emner som terror, overvågning, politivold,

racisme og religion.

Bogen udkommer i serien De store fagbøger, der er tilrettelagt til børn fra ca. 12 år.
Find opgaver til bogen på forlagets hjemmeside.
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