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utspelar sig i slutet av 1800-talet:

Varje gång Willy hör ordet cirkus får han tårar i ögonen, trots att han själv aldrig varit på en föreställning.
Han drömmer om en framtid i cirkusens spännande värld, men vägen dit är inte helt enkel. På vägen stöter

han också på teatersällskap, och tivolin, liksom personligheter som den legendariska Brazil Jack.

Toni Rhodin är en svensk författare, skådespelare och varietédirektör med ett livslångt intresse för cirkus.
Hans släkt har rötter i cirkuslivet sedan mer än hundra år tillbaka.

Trilogin om cirkusfamiljen Mundi är en släktkrönika som innehåller det mesta, från positivhalare till
akrobater och björnförare. Läsaren tas med på en resa bakåt i tiden och får träffa på karaktärer som den

legendariska Brazil Jack – författarens egen farfar.
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