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Romanens fortæller, Nielsen, møder romanens hovedperson, Rasmussen, da Rasmussen efter Abu
Ghraib-skandalen er på vej til USA i et forsøg på at forbedre demokratiet i Guds eget land, kort tid inden
præsidentvalget i 2004. Rasmussen instruerer ham i hans rolle som Nielsen, inden de med en metalkasse ved
navn 'The Democracy' lander i JFK-lufthavnen i New York. I New York træder de direkte ind på kunstscenen
og forfærdes over den såkaldte politiske kunst, som er forudsigelig og alt det modsatte af magtkritisk. De
rejser videre til Washington for at indføre demokrati i selve magtens hjerte. Her forsøger de at komme i
kontakt med folket, som indlysende burde spille en central rolle i et demokrati. Men forsøget på at få en dialog
mellem Europa og Amerika mislykkes fatalt, og de to europæeres mission udvikler sig til en personlig
tragedie. Nielsen følger Rasmussen i tykt og tyndt og gør, hvad han siger. Men efterhånden opdager han, at det
hverken er demokratiet eller USA, han må beskrive. Det er Rasmussen selv.
Hvad er det for en mand, der drives med større og større kraft imod magtens centrum - for næsten at
tilintetgøres der? Nielsen skifter fokus og fortæller historien om det universelle menneske, som Rasmussen
bestræber sig på at være.

Et absolut væsen, der under ingen omstændigheder lader sig påvirke af virkelighedens banaliteter, det
hverdagslige, det tilfældige, det, der pludselig trænger sig på fra den pinagtige private fortid. Men i selveste
Pentagon City bliver Rasmussen indhentet af sin fortid, og Nielsen bliver trukket med ind og ned i en grusomt
privat historie om forfald, almindelighed, provins og brunsviger. Rasmussen går under, men Nielsen vender
tilbage til Rasmussens fortid - og opdager et skjult paradis.
DEMOKRATIET I USA handler om det store begreb demokrati, men endnu mere om det lille,
allestedsnærværende forhold mellem mennesker, det store menneske og det lille menneske.
If it’s not Scottish it’s crap. I Glen More forsøger din skotske klan at være suverænen, med den største høst,
det bedste kvæg og flest tønder. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Den franske
revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den
borgerlige til den proletariske Revolution. Der mangler kildehenvisninger i teksten Denne artikel har en liste
med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men dens kilder er uklare, fordi. Forlag: Basilisk
Udgivet: 2003. Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske
revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution. Den franske revolution - 1789 »La
liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den
proletariske Revolution. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Vi kommer hele vejen rundt om begrebet
værdibaseret ledelse. Glen More. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter Louis-Jensen. Thomas Hobbes
of Malmesbury (5. april 1588 – 4. Lige fra det praktiske fokus til de mere nørdede teoretiske detaljer. april
1588 – 4. Glen More. Thomas Hobbes of Malmesbury (5. Thomas Hobbes of Malmesbury (5. Forlag:
Basilisk Udgivet: 2003. april 1588 – 4. Lige fra det praktiske fokus til de mere nørdede teoretiske detaljer.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003.

