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Drømmehjerte Cecilia Samartin Hent PDF Cuba, 1950’erne: Kusinerne Nora og Alicia er hjerteveninder, og
som del af den velhavende klasse lever de et privilegeret liv med overdådige middage, baller og ferier i
bedsteforældrenes hus ved stranden i Varadero ud for det turkisblå Caribiske Hav. Imidlertid ændres deres
tilværelse brat efter Castros overtagelse af magten. Nora emigrerer til USA med sin familie, mens Alicia
bliver tilbage i Cuba, og begge kæmper de for at finde deres nye liv: Nora med det konstante savn efter

hjemlandet, og Alicia i et Cuba, som præges af fattigdom og frygt.
De skriver til hinanden, og brevvekslingen bliver en vigtig livline for dem begge, men da Alicias situation
forværres indser Nora, at breve ikke er nok – hun må tilbage til Cuba. Det, hun finder der, overstiger hendes

værste forestillinger og kaster hende ud i begivenheder, hun aldrig vil lemme.

Drømmehjerte er en sansemættet og vemodig kærlighedserklæring til det Cuba, som var. En bevægende
fortælling om et liv i eksil, passioneret kærlighed og hjertets hjemlængsel.
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Cuba, 1950’erne: Kusinerne Nora og Alicia er hjerteveninder, og
som del af den velhavende klasse lever de et privilegeret liv med
overdådige middage, baller og ferier i bedsteforældrenes hus ved
stranden i Varadero ud for det turkisblå Caribiske Hav. Imidlertid
ændres deres tilværelse brat efter Castros overtagelse af magten.

Nora emigrerer til USA med sin familie, mens Alicia bliver tilbage i
Cuba, og begge kæmper de for at finde deres nye liv: Nora med det
konstante savn efter hjemlandet, og Alicia i et Cuba, som præges af

fattigdom og frygt.
De skriver til hinanden, og brevvekslingen bliver en vigtig livline for
dem begge, men da Alicias situation forværres indser Nora, at breve
ikke er nok – hun må tilbage til Cuba. Det, hun finder der, overstiger
hendes værste forestillinger og kaster hende ud i begivenheder, hun

aldrig vil lemme.

Drømmehjerte er en sansemættet og vemodig kærlighedserklæring til
det Cuba, som var. En bevægende fortælling om et liv i eksil,

passioneret kærlighed og hjertets hjemlængsel.
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