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Hvor har du været, Robert? Hans Magnus Enzensberger Hent PDF En dag, da Robert sidder alene i køkkenet

og ser fjernsyn, sker der noget mærkeligt. Han gnider sig i øjnene, billedet på skærmen flyder ud, og
pludselig befinder han sig i billedets virkelighed, på et fremmed sted i en anden tid. Han er i Sibirien i 1956 i
bidende kulde og søger tilflugt på et apotek, hvor han træffer Olga, som hjælper ham. Men Robert ender

alligevel i et russisk fængsel, fordi myndighederne tror, han er amerikansk spion. Efter Rusland havner han i
det varme Australien i 1946. Her møder han Carolin, som bliver hans første kærlighed. Senere bliver han
page i et fyrstendømme og forelsket i en prinsesse. - Syv gange i alt springer Robert fra en tid til en anden,

men hvordan kan han vende tilbage til sin egen tid? Roman for større børn.
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