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Den hyggelige familiecirkus Per Meistrup Hent PDF Når Benny Berdinos megastore Cirkus Arena i dag ruller
ind i en by, slår pælene i jorden og rejser det kæmpe store telt, så kan det være svært at forestille sig, at den
samme cirkus engang kunne ligge på græsplænen i en købmands baghave. Hele cirkus - med telt, ponyer og
resten af menageriet - kunne flyttes på ladet af en enkelt mellemstor lejet lastbil, der for øvrigt også trak

forretningens eneste vogn.

Men nogle dage kan der ske begivenheder eller tages beslutninger, som fører til et uigendriveligt
kvantespring - begivenheder eller beslutninger, der fuldstændig afgør og ændrer fremtiden - den 7. juli 1959

blev en sådan skæbnens dag for Cirkus Arena.

Det var også den dag, en lille ni-årig landliggerknægt mødte cirkus - et møde som i adskillige sommerferier
fremover gav ham en ‘ekstra familie’, der på afgørende områder kom til at præge hans udvikling - det blev til

erindringer om

DEN HYGGELIGE FAMILIECIRKUS.
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