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berømte forelæsninger hvor han tager afstand fra tidens højstemte æstetik og proklamerer at den nye tids

litteratur er naturalismen. Hans bror Edvard er med til at starte den radikale avis Politiken.

Mange af tidens store ånder søger til København, blandt dem Victoria Benedictsson og romanens centrale
skikkelse August Strindberg, som er på flugt efter at han under Giftas-processen er blevet beskyldt for
blasfemi mod kirken og for kvindehad. Nu vil han erobre verdensteatret via København som efter

Verdensudstillingen i 1888 er Nordens Paris, en livlig metropol, centrum for livets og kunstens forandring.     

Det store tivoli er en roman som ikke bare kaster lys over en uhyre spændende epoke i historien, men også
over Strindbergs genialitet og destruktivitet.
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