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Så skal I bare høre en fantastisk historie om en helt mærkværdig familie: Drengen Elvis er linedanser. Hans
mor gør karriere som den skæggede dame (med et overskæg så langt, at hun kan sno det!), hans bedstemor er
kanonkonge, og hans onkel arbejder som dyretæmmer. Elvis er nemlig af cirkusfamilien Saragossa, der er alt
andet end kedelig! En dag arver bedstemor Lola et hus i Lilleby, og familien rykker cirkusteltpælene op. Men
når man er fra en cirkusfamilie og i øvrigt savner sin bedste ven, Elefanten Tammi, kan det være svært at

passe ind et sted som Lilleby. Pludselig skal Elvis nemlig i skole, hvor man lærer at læse - men hvorfor er det
nu pludselig vigtigere end at kunne stå på hænder på en elefant? Cirkus Saragossa er en fantastisk, original og
særdeles underholdende historie om venskab og forskellighed, der henvender sig til børn fra 6 år. Bogen er

skønt illustreret af tegneren Maria Bramsen.

Cirkus Saragossa er blevet læst op af Peter Frödin på Danmarks Radio og genudsendt som podcast flere år i
træk. I 2010 downloadede 31.306 børn bogen på Danmarks Radio. I juni 2013 læser Hr. Skæg den som

Godnathistorie på Ramasjang. Cirkus Saragossa har desuden været spillet som teaterforestilling.

Camilla Hübbe har også skrevet børne- og ungdomsbøgerne: Tavs, e-bog, 2013. Tavs, 2012. Rigets
sikkerhed, 2010. Bye, Bye Elvis, 2009. Flamenco, 2008. Cirkus Saragossa, 2007. Hun har desuden været
hovedforfatter på TV2s julekalender i år Tvillingerne og julemanden, som bliver sendt til december og tv-

serien Nynne, TV3, 2006.

”En af årets sjoveste børnebøger.”
Jacob Stegelmann, Troldspejlet. DR

”Camilla Hübbe beskriver med varme og humor – det gør personerne spillevende.
Historien er veloplagt og sjov. Og så er den komplet uforudsigelig. Bravo.” Rikke Dyrhave Nissen,

Fortællingen.dk
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