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I kalde mig Joachim, ligesom Kong Henriks søn! – siger Mohammed, der står i klassen og har skiftet sit
gangsterkluns ud med skjorte, sejlersko og kridhvidt hår. Det giver nemlig færre togbøder. I tv er der breaking
news. Isbjergene smelter pludselig hurtigere end ventet på grund af en mikrobølgestråle. En stråle, der er så
kraftig, at man ikke kan måle sig frem til den. Så nu der er en oversvømmelse på vej. Og Æselmand er ude af

fængslet. Han er blevet et godt menneske og har foræret Rigshospitalet en gigantisk ismaskine. Og hr.
Wibrandt har bestilt en flammekaster med posten, som absolut ikke er for børn. Alt er ved det gode, gamle
kaos i opgangen, i skolen og resten af verden. Dette er niende bog i den højspændte, bindegale og populære
sserie om familien Farooq, der bor på tredje sal til venstre i en opgang på Nørrebro. Serien har vundet flere
priser, heriblandt Orlaprisen i 2008. Manu Sareen er født i 1967 i Indien, opvokset i Danmark og far til tre.
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