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City of Dreams tegner et portræt af Hollywood på godt og ondt. Med udgangspunkt i et bredt og varieret
udbud af tekster præsenteres eleverne for flere forskellige aspekter af livet i byen. Romanuddrag, sange,

blogs, artikler, interviews, statistikker og uddrag af et filmmanuskript giver eleverne et indblik i stjernelivets
op og nedture og fortæller samtidig om byens kriminalitet, det voksende antal hjemløse og teenagere, der

stikker af hjemmefra.
Gode bud på emner til den mundtlige prøve

CLOSE-UP er en temaserie til overbygningen, der giver eleverne indblik i kultur- og samfundsforhold i en
række engelsktalende lande. Bøgernes brede og varierede tekstudbud inspirerer og støtter eleverne i

forberedelsen af den mundtlige prøve og det selvvalgte emne. Hver bog indeholder  desuden et opslag om det
konkrete tema med nyttige tips til den mundtlige prøvetræning.
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