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Kaila woont in het circus en droomt van haar
eigen show als leeuwentemmer. Maar volgens een
jongen uit haar klas kunnen meisjes geen leeuwen
temmen. Kaila is vastbesloten om het tegendeel
te bewijzen en bedenkt een plan, met circuskat
Stientje in de hoofdrol. Zou haar droom uitkomen?
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Mama hangt op haar kop aan de trapeze, helemaal in het topje van de
circustent. Ze zwaait heen en weer, steeds sneller. De glitters op haar jurk
schitteren in het licht en het publiek kijkt ademloos toe. Wat gaat ze hoog!
Opeens laat mama de trapeze los en tolt ze pijlsnel naar beneden. Op de
grond gillen de kinderen: “O nee, ze valt!”
Maar daar zwiept papa door de lucht. Hij vangt mama op en neemt haar
met een grote zwaai weer mee omhoog. Samen draaien ze rondjes en doen
ze salto’s, hoog boven de grond.
Alle bezoekers van het circus klappen zo hard dat hun handen er pijn van
doen. Bravo! Wat een show!

Kaila zit in het publiek en kijkt trots naar haar ouders. Ze heeft de show
al wel honderd keer gezien, maar het blijft spannend. Kaila woont in het
circus, in een grote gele woonwagen met rode gordijntjes en een groene
deur. Ze kent iedereen die optreedt. Zoals clown Joris met zijn gekke
schoenen en zijn grote rode neus. En haar vriendin Parvati, die op één been
op een galopperend paard kan blijven staan.

Maar het liefst kijkt Kaila naar Jaco de leeuwentemmer met zijn leeuwen
Maan, Brul en Klauw. Ze klapt zo hard ze kan als hun show begint. Muziek
galmt door de tent, Klauw springt door een brandende hoepel en Maan rent
een hoge trap op en brult tot de tent ervan schudt.
“Oooh!” roept het publiek als Jaco zijn hoofd tussen de vlijmscherpe tanden
van Brul steekt.
De leeuwen doen truc na truc en veel te snel is het optreden voorbij. Daarna
is het bedtijd voor Kaila en in de woonwagen droomt ze van haar eigen
leeuwenshow.

