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Syvmiledrømmen Ulla Bruun Hent PDF Syvmiledrømmen er en roman om 4 unge mennesker, som prøver at
leve alternativt. Det er hippietid, vi er i København. Tiden er 1969-1972.

Det starter på en fødeafdeling, hvor de to kvindelige hovedpersoner Vivian og Helena ligger på samme stue.
Og bliver venner. Efter veloverståede fødsler bliver også deres kærester, Lars og Olav, inddraget i et

fællesskab, der hurtigt udvikler sig til en plan om at flytte sammen i et kollektiv.

Syvmiledrømmen er en insiderberetning fra 1970'ernes København, om et par af tidens alternative
strømninger: venstreradikalismen og hippiebevægelsen. Romanens hovedpersoner tror på, at et opgør med det
borgerlige samfund vil ske i deres tid. Og de kaster sig ud i at udføre det på det helt konkrete, private plan.

De har en drøm om det klasseløse samfund uden ejerskab og dominans. De forsøger at løsrive sig fra deres
egen opdragelse og forældres indflydelse, men de bliver konstant konfronteret med modstridende følelser og
holdninger. De tror, mest mændene, at deres liv kan forblive en drømmeverden, men de oplever, at det ikke er

tilfældet.

Ulla Bruuns roman er en tæt og autentisk roman, der udspiller sig blandt hippier og venstreradikale unge i
1960'ernes og 1970'ernes Danmark.
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