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Iqbal Farooq i krise Manu Sareen Hent PDF "Jeg skal aldrig gå i skole mere, ever! Det her, Iqbal, min ven,
bliver det sygeste big time-forretning Mo-style, bro," siger Mohammed til Iqbal, der dog har en hel del andet
at tænke på. Mor bliver nemlig tykkere og tykkere, fordi hun spiser hele tiden, og far har krise over, at han
snart fylder 50 år. Så meget at onkel Rafig går i Congo-Kiosken og køber dem en tur til Thailand. Mor må
dog blive hjemme, men far, onkel Rafig, hr. Wibrandt og Iqbal tager afsted på badeferie. Desværre viser det

sig, at onkel Rafigs flybilletter ikke var helt i orden. De lander nemlig i Nordkorea, hvor der er ørken,
soldater og elendig mad. Og så er der også lige en leder med temmelig stygge planer, som i øvrigt befaler, at

de skal i arbejdslejr og aldrig kommer til at se Danmark igen.

Dette er tiende bind i den hæsblæsende og tempofyldte serie om familien Farooq og deres bindegale og helt
fantastiske opgang i Blågårdsgade på Nørrebro.
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"Jeg skal aldrig gå i skole mere, ever! Det her, Iqbal, min ven, bliver
det sygeste big time-forretning Mo-style, bro," siger Mohammed til
Iqbal, der dog har en hel del andet at tænke på. Mor bliver nemlig
tykkere og tykkere, fordi hun spiser hele tiden, og far har krise over,

at han snart fylder 50 år. Så meget at onkel Rafig går i Congo-
Kiosken og køber dem en tur til Thailand. Mor må dog blive

hjemme, men far, onkel Rafig, hr. Wibrandt og Iqbal tager afsted på
badeferie. Desværre viser det sig, at onkel Rafigs flybilletter ikke var

helt i orden. De lander nemlig i Nordkorea, hvor der er ørken,
soldater og elendig mad. Og så er der også lige en leder med

temmelig stygge planer, som i øvrigt befaler, at de skal i arbejdslejr
og aldrig kommer til at se Danmark igen.

Dette er tiende bind i den hæsblæsende og tempofyldte serie om
familien Farooq og deres bindegale og helt fantastiske opgang i

Blågårdsgade på Nørrebro.

Manu Sareen er født i 1967 i Indien, opvokset i Danmark og far til
fire.
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