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I andra boken om Hugo är det dags för världens snällaste krokodil att
ställa till med cirkus i storskogen. Med sina lekfulla och

humoristiska illustrationer berättar Mia Nilsson en färgsprakande och
fartfylld berättelse om att hitta mod att följa sina drömmar - och att

våga hjälpa till att uppfylla andras. Nu i det prisvärda
ekorrformatet.Hugo saknar sitt gamla liv som lindansare och

bestämmer sig för att skogen ska få en riktig cirkusföreställning! De
andra djuren blir cirkusartister och tillsammans tränar de på konster
och hjälps åt att göra affischer, bygga, dekorera och poppa popcorn i
väntan på den stora premiärkvällen. Men mitt i allt stoj och stim är
det någon som glöms bort: en tystlåten liten björn som mest av allt

drömmer om att dansa på lina. Problemet är att det är Hugos
paradnummer, och som den stora sjärnan förväntar sig alla att Hugo
ska avsluta föreställningen och försäkra att det blir succé. Men är
man världens snällaste krokodil så förstår man såklart att det är lika
kul att låta någon annan stå i rampljuset, som att göra det själv ... I
den första boken om vår gröne vän, Hugo - elak, blodtörstig och

jättefarlig?", fick vi möta krokodilen som trots att han såg
skräckinjagande ut har ett hjärta av guld. I samma kompisanda är
Hugo - Vilken cirkus! en inbjudande bilderbok om vänskap, dolda

talanger och att våga vara snäll. Sagt om Hugo - elak, blodtörstig och



jättefarlig?:"Jag avgudar de härliga illustrationerna i murriga färger
på strävt papper. Mia Nilsson kan nog mycket väl vara min nya

favoritillustratör. Djuren är uttrycksfulla och färgerna och mönstren
är härliga att se på. Jag vill rama in varenda sida och sätta upp på

väggen." Sara Hilmersson, barnboksprat.se
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