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2007-08 – et af de mest fascinerende og uforudsigelige i flere generationer. Ingen amerikansk politiker eller
valgekspert forudså ved valgkampens start, at Barack Obama – det eneste sorte medlem af USAs Senat – ville
besejre favoritten, senator Hillary Clinton. Han repræsenterer fremtiden, mens hun repræsenterer fortiden,

siges det. Barack Obama har brugt sin erfaring som social aktivist til at skabe en ny type præsidentkampagne
med brug af særlige strategier og redskaber: organisering af voluntører, massiv brug af internet-sites og
fundraising. Obama er både intellektuel og populist, både seriøs og superstjerne – hvilket gør ham til et

usædvanligt politisk fænomen i amerikansk politik. I kraft af sin etniske baggrund og livserfaring kan Obama
bygge bro mellem økonomiske, sociale og racemæssige befolkningsgrupper og herved skabe de store

kompromisløsninger og skelsættende ændringer, som USA har så stærkt behov for. Martin Burcharth har fulgt
Obamas valgkampagne og primærvalgene i landet på nært hold og interviewet amerikanske valgstrateger,

kampagnemedarbejdere, kolleger og venner af Barack Obama. Med KOMETEN tegner han et øjebliksbillede
af USA og forsøger at give en forklaring på Obamas enorme tiltrækningskraft, og hvorfor Obamas idé på en

gang både er genial og naiv. Udkom 10. oktober 2008
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