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Iqbal Farooq og det grønne jule-monster Manu Sareen Hent PDF "Hvad fanden laver I her?" råber en kæmpe
skov-hugger.

"I har sgu fældet mit bedste træ.
Det bliver dyrt for jer!"

Iqbal og hans familie skal fejre deres første jul i Danmark.
Og julen varer helt til maj!

Endelig kan vi få smidt det jule-monster ud!"

Manu Sareen, født 1967 i Indien, fremtrædende dansk politiker og prisbelønnet og filmatiseret
børnebogsforfatter. Står blandt andet bag den skægge og underholdende serie om den dansk-indiske

københavnerdreng Iqbal Farooq med temaer som mangfoldighed, integration og kulturmøder, og hvordan
man bedst muligt nærmer sig hinanden trods disse forskelle. For på trods af – eller måske netop på grund af –

Farooq-familiens indvandrerbaggrund bliver de gang på gang heltene, der modigt forsvarer de danske
nationalværdier mod alskens danske såvel som udenlandske skurke. Manu Sareens egne livserfaringer som
indvandrer i det danske samfund danner baggrund for den populære serie og andre af hans børnebøger.
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