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... spørger onkel Rafiq. Det er der ikke. Til gengæld er der juveler. Da Iqbals klasse er på besøg på Rosenborg,
får de at vide, at de udstillede kronjuveler er kopier! De ægte juveler forsvandt under 2. verdenskrig. Men

Iqbal og hans bror, Tariq, finder snart ud af, at de ægte kronjuveler er gravet ned i en kælder under
Ungdomshuset. Huset tilhører nu noget, der hedder Das Fhaterhaus. Ungdomshuset ligger i krig med både das

Fhaterhaus og politiet, og de unge lukker ikke hvem som helst ind. Derfor er det ikke nemt at finde de
forsvundne kronjuveler - og heller ikke uden farer. Men Iqbal giver ikke så let op … Iqbal og den sorte

Pjerrot er en forkortet udgave af Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot. Teksten er bearbejdet, så den er lettere at
læse. Iqbal Farooq og kronjuvelerne er vinder af BMF 2007 (Bog- og Papirbranchens pris) som Årets

børnebog.
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