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Henry D. Thoreau, der omhandler forholdet mellem borgeren og regeringen. Thoreau argumenterer for, at

borgeren har en moralsk og demokratisk forpligtelse til at stå op imod regeringer, der handler imod borgerens
samvittighed. Thoreau skrev sin bog på baggrund af sin foragt for og modstand imod blandt andet slaveriet.
Derudover indeholder bogen udvalgte breve til Harrison G.O. Blake. Henry D. Thoreau (1817-1862) var en
amerikansk forfatter, der måske er mest kendt for sit værk om det simple liv, som han beskrev i "Walden"
(1854). Thoreau fik sin litterære debut i 1842 med essayet "A Walk to Wachusett" om en rejse, som han
foretag med Richard Fuller. Thoreaus bibliografi består af over et dusin forskellige udgivelser i forskellige

genrer. Fælles for dem er deres fokus på naturen, mennesket, tilværelsen og politik.
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